Nieuwsbrief Het Vogelnest
21 augustus 2020
Welkom
Wat fijn om jullie weer terug op school te zien en welkom nieuwe leerlingen! We gaan er
weer een super goed en mooi jaar van maken en zijn daarom gestart met de Gouden
Weken.
Gouden Weken
In de eerste twee weken van het schooljaar zullen wij op OBS Het Vogelnest de nadruk
leggen op groepsvorming. In deze weken maken de kinderen kennis met elkaar en worden
de verhoudingen binnen een groep bepaald. Wij vinden het daarom heel belangrijk om in
deze eerste weken veel positieve aandacht te schenken aan groepsvormende activiteiten.
Dagelijks zal er in de klas een spelletje of activiteit worden gedaan, om de groepsband te
verstevigen. Dit in het kader van de Gouden Weken, groepsbinding en samenwerken. We
hebben er zin in!
Voorstellen nieuwe collega’s
Beste ouders/verzorgers,
U heeft het waarschijnlijk al gezien. Groep 3/4 heeft een juf erbij. Ik ben Dy-enise
Carmelia en ik kom het komend schooljaar Lio-stage lopen in groep 3/4. Ik ben
4ejaars Pabostudent aan het HvA (Hogeschool van Amsterdam). Ik ben 19 jaar
oud en ik kom uit Hoorn. Mijn hobby’s zijn volleyballen en dansen.
Deze periode zal ik elke maandag en dinsdag in de klas zijn. Ik zal deze tijd
benutten om mij en de kinderen aan elkaar te laten wennen, te observeren,
lessen te geven en te helpen in de klas. Ik zal ongetwijfeld ook zelf veel leren van
de klas in deze periode. Ik kijk erg uit naar dit aankomende schooljaar!
Beste ouders/verzorgers,
Ik heet Elmer de Gruijl en dit schooljaar ben ik op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag de leerkracht van groep 5/6. De afgelopen paar jaar heb ik op
verschillende scholen door heel Amsterdam gewerkt. Ik ben heel blij dat ik nu in
mijn eigen stadsdeel Noord aan de slag ga. Ik ben 44 jaar en woon met mijn
vrouw en twee dochters van twee en zeven jaar in Tuindorp Nieuwendam, een
mooi wijkje rondom het Purmerplein. Ik heb veel interesse in kunst. Eerder heb ik
gewerkt als illustrator. Ik heb veel illustraties en strips voor websites gemaakt en
teken in mijn vrije tijd nog steeds erg graag. Ik wil deze passie graag delen met
de leerlingen.
Samen met mijn collega Claudia, die op woensdag voor groep 5/6 staat, ben ik van plan om
er een mooi schooljaar van maken.

Beste ouders/verzorgers,
Als nieuwe leerkracht van Het Vogelnest stel ik mijzelf graag even voor. Mijn
naam is Claudia Limmen. Ik ben 44 jaar en samen met mijn vriend en dochtertje
Lou van 5 jaar, woon ik in Amsterdam Noord. Ik houd erg van lekker koken en
lang tafelen met familie en vrienden. Verder vind ik het fijn om de natuur in te
gaan om te wandelen en de stilte op te zoeken. En aan de andere kant houd ik
ook heel erg van de drukte van steden en ga ik graag op reis om nieuwe
plekken en culturen te ontdekken.
Dit jaar sta ik op woensdag voor groep 5/6. Daarnaast werk ik nog 3 dagen als
projectleider bij Verkeersplein Amsterdam, waar ik ervoor zorg dat zoveel
mogelijk scholen aan de slag gaan met verkeerseducatie. Eén van de projecten
is bijvoorbeeld het Verkeersexamen, waar ook Het Vogelnest met de kinderen
van groep 7 aan deelneemt.
Na dit schooljaar hoop ik de overstap volledig naar het onderwijs te kunnen maken.
Ik heb er ontzettend veel zin in om er samen met de kinderen dit jaar een leuk en leerzaam
jaar van te maken!
Informatiemarkt 31 augustus 2020
Inmiddels bent u van ons gewend dat wij een informatiemarkt houden waar externe
partners meer vertellen over onder andere de naschoolse activiteiten, Nederlandse les,
Doelab enz. en u een bezoekje kunt brengen aan de leerkracht(en) en het lokaal van uw
kind(eren). Helaas nemen de Corona besmettingen (ook in Amsterdam) toe en is het van
belang dat we behoedzaam zijn en blijven. In dat verband wil ik laten weten dat alleen de
externe partners buiten op het schoolplein zullen staan met een informatiekraam. Op
maandag 31 augustus vanaf 14.00 tot 14.45 uur kunt u hen bezoeken. Bij slecht weer zal de
markt afgelast moeten worden. Hierbij moet ik u ook nadrukkelijk vragen om tijdens het
bezoeken van deze kramen 1,5 meter afstand te houden en na het bezoek aan de markt
meteen weer te vertrekken.
U kunt dit schooljaar helaas geen bezoek brengen aan het lokaal van uw kind(eren). In
plaats daarvan ontvangt u van de leerkrachten van uw kind(eren) een video. In deze video
stellen de leerkrachten zich aan u voor en krijgt u een kijkje in het lokaal van uw
zoon/dochter. Ook zal de leerkracht u meer informatie geven over belangrijke zaken voor
het komende schooljaar. Vragen hierover kunt u vervolgens stellen tijdens het startgesprek.
Startgesprekken
Vanaf 7 september 2020 worden er startgesprekken gehouden om kennis te maken met de
leerkracht(en) van uw kind(eren). Deze gesprekken zullen net zoals de rapportgesprekken
voor de vakantie op het achterplein plaatsvinden. De kinderen vanaf groep 3 zijn bij dit
gesprek aanwezig. De gesprekken zijn verplicht en u ontvangt via Social Schools een
uitnodiging of bericht van de leerkracht om u hiervoor in te schrijven.

Corona

Eten in de ochtendpauze en lunch
De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap. We vragen ouders
om geen snoep, chocolade, koeken of chips mee te geven. In de pauze
drinken wij bij voorkeur water.
De kinderen eten dagelijks een lunch op school. We vragen ouders om
een gezonde lunch in de broodtrommel te doen. Zorgt u ervoor dat de
kinderen niet te veel brood of juist te weinig mee krijgen?
Voorbeelden voor in de broodtrommel:
● Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, aardbeien en mandarijn.
● Gedroogd fruit, zoals een doosje rozijnen of een paar abrikozen of dadels.
● Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.
● Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd of een volkoren
mueslibol.
Tips voor drinken op school
Wist u dat in pakjes sap veel suiker zit? Wel 7 suikerklontjes. Ook in
frisdrank, diksap of aanmaaklimonade zit veel suiker. Daarom zijn al die
drankjes niet zo geschikt om mee te geven naar school. Wat kunt u wel
geven?
*Een (hervulbaar) flesje water is het makkelijkste en gezondste om mee te
geven. Zeker als je kind op school deze bij kan vullen bij een kraan of
tappunt. Was het flesje wel elke dag af. Tip: Geef een leuk flesje, mooie
drinkbeker of bidon mee. En maak het water leuk met bijvoorbeeld een
blaadje munt of sliert komkommer. Of doe een keer een plakje
sinaasappel, citroen of limoen in het water.
*Ook een thermosbeker thee (zonder suiker) is lekker. Let op dat het niet te
heet is.
*En een pakje of beker halfvolle melk of karnemelk is geschikt. Voorkom dat de melk lauw
wordt door koude melk in een thermosfles te doen.

Leerlab
Elke donderdagmiddag wordt er een Leerlab gegeven op het Vogelnest. In het Leerlab
wordt voor meer uitdaging gezorgd door te verrijken met hogere orde denkvragen,
onderzoekend en ontwerpend leren. De kinderen leren te debatteren, filosoferen en
ontwikkelen hun creatieve vaardigheden. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een goede
mindset en de executieve functies die essentieel zijn voor de ontwikkeling van talenten.De
leerlingen krijgen in de klas verwerkingsopdrachten, zodat er een goede transfer plaatsvindt
tussen het Leerlab en de klas.
Wij maken ons leren ook zichtbaar!
Vorig schooljaar zijn wij als team gestart met het
werken in drie verschillende leerteams.
Onderwerpen waar wij aan gewerkt hebben
waren: ouderbetrokkenheid, talent en krachtige
leeromgeving. U heeft voor de vakantie in de
nieuwsbrief de resultaten gezien!
Ook dit schooljaar gaan de leerkrachten weer in
kleine teams van 5 a 7 leerkrachten aan de slag
met de schoolontwikkeling. Thema’s voor dit
schooljaar zijn: leren zichtbaar maken, rekenen
en autonomie (zelfstandigheid van de leerling). In
de nieuwsbrief zullen wij u steeds op de hoogte
houden van de ontwikkelingen rondom deze
thema’s.
Jaarkalender
Deze week zal in Social Schools de kalender verder bijgewerkt worden. Hier staan de
belangrijke momenten in voor de hele school, maar ook de activiteiten per groep
verschijnen hier gedurende het schooljaar. Daarnaast houden de leerkrachten iedereen
goed op de hoogte via korte berichten of wekelijkse updates.
Agenda
31 augustus
9 oktober
12 t/m 16 oktober

Informatiemarkt
Studiedag (alle kinderen vrij)
Herfstvakantie

Een prettig weekend!
Team Vogelnest

Klassenouders aanmeldstrook
Wij kunnen niet zonder uw hulp! Daarom hebben wij ook dit schooljaar weer 2
klassenouders per groep nodig. Wat verwachten wij van een klassenouder op Het
vogelnest? Klassenouders zijn ouders die gedurende een periode van 1 jaar, de leerkracht
in de klas met activiteiten ondersteunen en meehelpen in school. Klassenouders zijn een
schakel tussen de leerkracht en alle ouders van de kinderen in de klas. Dit zijn meestal twee
vaders of moeders per klas. U moet dan bijvoorbeeld denken aan het meehelpen
organiseren van een activiteit voor de groep, het regelen van ouders die de leerkracht
kunnen helpen of dat u zelf hulp biedt tijdens het sinterklaasfeest in de klas, hulp tijdens het
kerstdiner, luizencontrole organiseren, voorlezen tijdens de kinderboekenweek, helpen met
schoonmaken van het lokaal, paasontbijt en koningsspelen etc.
Door de corona zal het er (zoals het er nu voorstaat) dit jaar anders uitzien qua ouderhulp
en organisatie. Toch hebben wij uw hulp nodig!
Wilt u klassenouder worden dan kunt u zich opgeven via social schools bij de leerkracht
van uw kind(eren) of door onderstaand strookje in te vullen en deze mee te geven aan uw
kind.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Klassenouder

Naam: __________________________________________________________________________
Ouder/verzorger van: _____________________________________________________________
Groep: __________________________________________________________________________

