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Datum: 20-08-2020 
Nummer: 3 
Agenda:  

 24 aug Ouderavond groep 1-4  
om 19.30 uur 

 25 aug Ouderavond groep 5-8  
om 19.30 uur 

 30 sept Start Kinderboekenweek 

 

Beste ouders/verzorgers,  
 
De eerste schoolweek zit er alweer bijna op. 
Iedereen begint een beetje zijn/haar draai te 
vinden en we kunnen terugkijken op een goede 
start van het schooljaar 2020/2021.  
 
Ouderavond 
Bijgaand sturen wij u de uitnodiging voor de 
ouderavond op 24 augustus en 25 augustus. 
Helaas kunnen wij maar één ouder per gezin 
uitnodigen. Uiteraard zullen wij verder ook de 
maatregelen van het RIVM aanhouden.  
Wilt u voor maandag 24 augustus, 10.00 uur 
laten weten op welke avond u aanwezig bent? 
 
Gezond eten en drinken 
Elke dag in de ochtendpauze, rond 10.00 uur, 
nuttigen de leerlingen een tussendoortje en in 
de middag lunchen zij samen op school. Het eten 
is een gezellige en ontspannen onderbreking van 
de schooldag. Na het eten en drinken gaan de 
kinderen onder toezicht spelen op het plein.  
 

Om goed eet- en drinkgedrag te stimuleren 
verwachten wij dat u uw kind een gezond 
tussendoortje (fruit, cracker, tomaatjes, 
komkommer, paprika) en een gezonde lunch 
(volkoren of bruine boterham, volkoren 
knäckebröd of volkoren mueslibrood) meegeeft.  
 
Wilt u ook opletten wat u uw kind qua drinken 
meegeeft? Het beste is om uw kind water te 
laten drinken in de ochtend en/of middagpauze. 
U kunt ook een smaakje toevoegen aan het 
water. Ons advies is om niet te veel mee te 
geven. In principe moeten de kinderen opeten 
wat er meegenomen is. Als dit niet lukt dan 
wordt het eten weer mee terug naar huis 
genomen, zodat de ouders weten wat er 
gegeten is. 
 
Ingezonden bericht 
Nieuws van de bieb! 
Iedere maand hebben wij voor jullie de leukste 
nieuwtjes, activiteiten en boekentips. 
Dit keer aandacht voor moppenboeken , veel 
kinderen zijn er dol op. Kijk hier maar eens welke 
grappige boeken er voor jouw kind zijn. 
Misschien vind je het wel leuk om ze samen te 
lezen. 
 
Hartelijke groet, 
Connie Fransen  
(leesconsulent bij jullie op school) 
 
Het schoolgebouw (herhaling) 
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. Wij voldoen hiermee aan 
de landelijke eisen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 
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