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Datum: 01-09-2020 
Nummer: 4 
Agenda:  

• 30 sept Start Kinderboekenweek 

• 2 okt Nio afname groep 8 

• 8 okt Afsluiting KBW 

• 9 okt Lesvrij studiedag leerkrachten 

• 12 okt t/m 16 okt Herfstvakantie 

• 9 nov Lesvrij, studiedag leerkrachten 

• 13 nov Verslagen mee i.v.m. gesprekken 

• 16-20 nov Oudergesprekken  

 

Informatie corona 
U heeft een brief van de bestuurder ontvangen 
waarin o.a. wordt besproken dat de komende 
weken een grote uitdaging voor ons is i.v.m. de 
herfstperikelen: verkoudheid, griep. Er wordt 
ook een beroep op úw verantwoordelijkheid en 
begrip gedaan. Het is niet makkelijk keuzes te 
maken in alle regels die steeds veranderen. Wij 
hopen met logisch nadenken en gezond verstand 
de goede keuze te maken. 
 
Er zijn 4 belangrijke maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus: 

• Als er verkoudheidsklachten zijn die passen 
bij het coronabeeld, houd u uw kind thuis. 

• Raadpleeg de huisarts. 

• Zorg voor een goede hygiëne. 

• Houd de 1,5 meter afstand aan. 
 
 
  
 

Het is moeilijk aan u en anderen uit te leggen 
waarom: 

• Ouders de school niet in mogen; 

• Ouders het plein niet op mogen. 
De reden hiervoor is dat er anders te veel mensen 
op één plek bij elkaar komen. 
 
U kunt de leerkracht persoonlijk spreken door een 
afspraak te maken na school, dan mag u, met 
gepaste afstand, de school in. 
 
Sport na school 
De leerlingen van groep 3 t/m 5 die meedoen met 
de naschoolse sport worden op dinsdag om 14.15 
uur naar de sporthal gebracht. De leerlingen die 
om 15.00 uur zijn ingedeeld, komen van huis naar 
de sporthal. 
 
Vertrouwenspersoon 
Iedere school heeft een interne vertrouwens-
persoon. Onze interne vertrouwenspersoon is Juf 
Sascha van Rijn. Is er iets dat u of een leerling niet 
wil bespreken met de directie of de leerkracht, 
dan kunt u naar juf Sascha. De gesprekken zijn 
zeer vertrouwelijk. Zij hoort u aan en geeft advies. 
 
Parro  
Binnenkort gaan we actief het 
communicatiemiddel Parro gebruiken. 
Vergeet u daarom niet om uw Parro app te 
installeren! 
 
Website  
Binnenkort gaat onze vernieuwde website de 
lucht in. We houden u op de hoogte. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 
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