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Kinderboekenweek “Voor altijd Jong”
Naar aanleiding van de kinderboekenweek is er een eenmalige uitgave van
“de Vogeltjeskrant” Het is echt een hele leuke krant geworden. Zo kunnen
wij zien wat de leerlingen allemaal tijdens de kinderboekenweek hebben
gedaan. Dank je wel voor dit leuke project Nina en Wietske!
En u gaat de krant wel lezen toch?
Nieuwkomersgroep / NK3
Er start na de herfstvakantie een 3de NK groep. De juffen hebben goed
bekeken op welk niveau de kinderen zitten. En de groepsindeling is daarop aangepast.
Het kan zijn dat uw kind na de herfstvakantie bij een andere juf in de groep komt.
Maandag en dinsdag na de herfstvakantie zitten de kinderen nog in hun eigen groep.
Dan krijgen ze te horen in welke groep ze vanaf woensdag 26 oktober zitten.
Heeft uw vragen dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.
Apennoten
Het programma van Apennoten met de aflevering “De Vlinder” is afgelopen woensdag
uitgezonden. Mocht u de uitzending met onze leerlingen hebben gemist dan kunt u deze
alsnog bekijken op Facebook of op uitzending gemist van de NPO3.
OKA (Ouder en Kindadviseur) - Ouder en Kindteam Amsterdam
Op woensdag 26 oktober neemt Meta Peek afscheid en kunt u kennismaken met onze
nieuwe OKA Marije Schipper. Dit is van 08:45 tot 09.15 uur in de ouderkamer.
Enquête
Het Vogelnest wil werken aan de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Op
alle mogelijke terreinen. Vandaar dat we aan diverse doelgroepen vragen hoe zij tegen ons
onderwijs (in de meest brede zin) aankijken. Op die manier krijgen we een scherp beeld van
onze sterke en zwakke kanten. Wij vragen u daarom een enquête in te vullen betreft
veiligheid. U heeft hier tot 4 november de tijd voor. Aan deze nieuwsbrief zit een inlognaam
en wachtwoord vast zodat u online deze enquête kunt invullen.
Namens het team van Het Vogelnest alvast bedankt.

Activiteiten in Noord tijdens de Herfstvakantie
Van 16 tot en met 23 oktober worden er in Amsterdam Noord
weer verschillende activiteiten georganiseerd door de
Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord, waaronder sportmix
indoor, voetbaltoernooi en gymfestijn. Hierover hebben de
leerlingen deze week een boekje meegekregen.

Artis
Artis blijft leuk!
De leerlingen, leraren en ouders die mee waren hebben weer genoten.

Schoolfoto’s
Denkt u nog aan de schoolfoto’s!
Na de vakantie op maandag kunt u de envelop voor de foto’s nog inleveren bij Juf Mariska.
Agenda
17 tot en met 21 oktober

Herfstvakantie!!

Wat kun je nog meer doen in de herfstvakantie
Wandelen in het park of het bos in, en daarna knutselen...Dat is leuk en gezellig!
Van bladeren, takjes, schilletjes van beukennootjes en kastanjes en papier kun je hele leuke
dingen maken. Op internet staan een heleboel ideeën.
Laat wel genoeg kastanjes, beukennootjes en eikeltjes voor de diertjes achter in het park of
bos die er in de winter van moeten leven!
Jarig!
26 oktober
29 oktober
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Gefeliciteerd met jullie verjaardag!!!

