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Apennoten groep 1/2
Op woensdagochtend 12 oktober a.s. om 07.37 uur op NPO3 wordt de aflevering ‘De
Vlinder’ voor het eerst uitgezonden. Dus iedereen, voor deze keer, bij het ontbijt even de tv
aan! Heb je de aflevering uiteindelijk toch gemist dan kun je deze altijd terug kijken op
youtube of via de facebook pagina van school. Wel na 12 oktober! De producer geeft aan
dat zij er bijzonder trots op is. Wij zijn benieuwd!
Artis
Volgende week donderdag, 13 oktober, gaan de groepen 1,2 en 3, de VVE (voorschool) en
schakelklas naar Artis. De ouders ontvangen hier nog een brief over van de juffen.

OKA (ouder-en Kindteams Amsterdam)
Zoals eerder in één van de voorgaande nieuwsbrieven aangegeven, is er een nieuwe ouderen kindteam adviseur bij ons op school.

Bliksemstage
De foto’s van de bliksemstage kunt u op onze facebook pagina bekijken.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief twee verslagen van leerlingen
uit groep 7 en 8.

Buurtactiviteiten - Muzieklessen, Vogelochestra en koor in de Vogel/IJpleinbuurt!
Muzieklessen- De Muziekstraat in de Vogelbuurt biedt dit najaar wekelijkse groepslessen
aan voor gereduceerd tarief. De lessen worden gegeven in de Vogelbuurt.
Vogel Orchestra - In de maand november zal er een nieuwe buurtband ontstaan in de
Vogelbuurt. Het project heet 'The Vogel Orchestra' en zal een muzikale knutselclub zijn voor
kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Zij zullen samen met muzikanten uit de Muziekstraat een
nummer schrijven, opnemen en uitbrengen. Muzikale achtergrond is een pre, maar geen
must. Iedereen kan meedoen!
Koor de IJgenwijze Noot - E
 lke dinsdagavond repeteert het leukste koor van Noord ‘de
IJgewijze Noot’ liedjes: van Marvin Gaye tot ‘Aan de Zonzij van het IJ’. Er zijn nog een paar
plekken vrij voor enthousiaste mannelijke zangers.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: w
 ww.broedstraten.nl/muziekstraat
Schoolfoto’s bestellen
U heeft een envelop ontvangen waarmee u de schoolfoto’s kunt bestellen. U kunt de foto’s
op twee manieren bestellen. Het kan online, zie de inlogcode op de sticker achter op de
envelop en het www adres, of via het formulier in de envelop. Op deze keuzelijst kunt u
aankruisen welke foto of foto’s u wilt hebben, het totaalbedrag doet u daarna in de envelop.
Sluit de deze goed zodat er geen geld uit kan vallen! Bij de administratie, juf Mariska, kunt u
het inleveren en zij zorgt ervoor dat de envelop met geld bij de fotograaf terecht komt.
LET OP! Op de envelop staat de datum voor het inleveren van de envelop én de datum
waarop de foto’s op school worden afgeleverd fout!! De datum voor inleveren van de
envelop is uiterlijk 24 oktober, de foto’s die online worden besteld worden ook na de
vakantie afgeleverd.
Agenda
13 oktober
17 tot en met 21 oktober

Artis (groep 1,2,3, VVE, Schakelklas)
Herfstvakantie

Jarig!
09 oktober
11 oktober
11 oktober

Eugenjly Bryan
Nihad Azdad
Arman Khan

Gefeliciteerd met jullie verjaardag!!!

Groep 4/5
Groep 7/8
Groep 3

