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Datum: 17-08-2020 
Nummer: 2 
Agenda:  

 17 aug Start van de school 

 24 aug Onder voorbehoud ouderavond 
groep 1-4 om 19.30 uur 

 25 aug Onder voorbehoud ouderavond 
groep 5-8 om 19.30 uur 

 30 sept Start Kinderboekenweek 

 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Vandaag zijn we gestart met de eerste 
schooldag. Wij zijn erg blij om alle leerlingen 
weer te zien. Iedereen was fris en fruitig op 
school. Een enkeling kostte het moeite om op 
tijd uit zijn/haar vakantieritme te komen. 
 
Tot nu toe hebben ons geen berichten bereikt 
dat ouders, leerlingen, leerkrachten ziek zijn of 
besmet zijn. Wij willen de school graag corona 
vrijhouden en vragen u daarom nadrukkelijk zich 
aan de veiligheidsmaatregelen te houden. 
 
Er zijn 4 belangrijke maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus: als je klachten 
hebt, blijf je thuis en je laat je testen. Je zorgt 
voor een goede hygiëne en je houdt 1,5 meter 
afstand van anderen.  
 
Bent u in een risicoland (code oranje, rood) op 
vakantie geweest, volg dan de RIVM-richtlijnen. 
Leerlingen 4-12 jaar, kunnen gewoon naar 
school tenzij ze klachten hebben. 
De huidige maatregelen die gelden voor u en ons.  

 
 
De toegangspoorten  
Hou de toegangspoorten vrij! 
Sta er 2 meter vandaan! 
De leerlingen moeten vrij naar en van het 
schoolplein kunnen lopen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Het schoolgebouw 
In de pers is er momenteel veel te doen over de 
ventilatie op scholen. Wij hebben in juni alle 
ventilatieschachten en roosters laten 
controleren. De Vuurvogel laat altijd 2x per jaar 
alle ventilatiekanalen controleren zodat 
iedereen hier in een goed geventileerde ruimte 
kan werken en leren. 
 
Ouderavond 
Eind van de week ontvangt u een uitnodiging 
voor de ouderavond daarin zal beschreven zijn 
hoe we die op school organiseren i.v.m. de 
veiligheidsmaatregelen. 
De onderwerpen/thema’s die besproken zullen 
worden, worden dan ook gemeld. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 
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