
         Nieuwsbrief 13 schooljaar 2017-2018In 

e nieuwsbrief in ieder geval aangeven het programma voor de kerstviering van donderdag (hoe ziet de dag eruit). Tegelijk erbij dat de kinderen dan vrijdag  

 

Schoolfotograaf 
Deze week heeft u de kaarten ontvangen met daarop de inlogcodes voor het bestellen van de 
schoolfoto’s. 
Als u binnen 10 dagen besteld krijgt u de groepsfoto er gratis bij. 
 

Oproepen van de Vogel Oudervereniging 
De Vogel Oudervereniging zoekt helpende handen!!  

Tijdens de slotavond van de projectweek (donderdag 22 maart a.s. 
van 18.30 tot 20.30) zijn hulpouders nodig die gedurende een half 
uurtje hand- en spandiensten kunnen verrichten. Langer is niet 
nodig; we willen natuurlijk graag dat iedereen ook bij zijn/haar 
kind(eren) kan kijken.  

Gezocht!   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wie kan ons helpen met het beschilderen van de ramen op school? 

Het kan gaan om specifieke thema's of seizoenen maar ook om het op school gezelliger te maken. 
 

Op korte termijn zoeken we een “schilderouder” die voor het schoolproject in actie zou willen komen. 
Het schoolproject start woensdag 14 maart a.s. al en dus is onze vraag:  

 
Is iemand beschikbaar om aankomende week de ramen te beschilderen in het thema van het 

project?  
 

Wilt u ons helpen? Graag! 
U kunt ons mailen op vogeloudervereniging@gmail.com 

of ons aanspreken op het schoolplein. 
 

Hartelijk dank alvast! 

mailto:vogeloudervereniging@gmail.com


Agenda 
14 maart    Start projectweek Wereld, informatie hierover ontvangt u woensdag per brief 
22 maart    Afsluiting projectweek 18.30 – 20.30 uur 
28 maart    Grote rekendag 
29 maart    Paasviering 
30 maart    Goede vrijdag  vrij 
1 april         1e  Paasdag  vrij 
2 april         2e Paasdag  vrij 
3 april         Studiedag  vrij 

 

Oproep voor luizenouders. 

Luizenouders gezocht 
Voor de meeste klassen op school zijn op dit moment helemaal geen 
luizenouders actief. Dat is een groot probleem, omdat het belangrijk 
is dat de hoofden van de kinderen regelmatig nagekeken worden. 
Besmetting met hoofdluis komt nu eenmaal voor, maar door 
regelmatig te controleren, wordt een grote(re) uitbraak voorkomen.  
 
Bij deze daarom een dringend verzoek: 
zijn er ouders die de luizencontroles zouden willen uitvoeren? 
Gebruikelijk is dat een controle in ieder geval plaatsvindt na iedere 
vakantie. Hoe meer ouders meewerken, des te minder werk het is! 

 
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar:  
vogeloudervereniging@gmail.com 

 
Alvast ontzettend bedankt!! 

 

Ouderbijdrage 
Vergeet u niet de ouderbijdrage te betalen? Wij hebben nog niet van alle leerlingen de ouderbijdrage 
ontvangen. 

Ouderbijdrage Afdeling Oostvogel  groepen 1 t/m 7  € 50,- 
Ouderbijdrage Afdeling Oostvogel  groep 8   € 75,- 
Ouderbijdrage afdeling Vuurvogel  Alle groepen                 € 75,- 
                                                                      
U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL36ABNA040.01.58.280 t.n.v. de 
Oostvogel onder vermelding van de naam van uw zoon en/of dochter. 
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