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Agenda:  

 

• 30 sept Start Kinderboekenweek 

• 2 okt Nio afname groep 8 

• 8 okt Afsluiting KBW 

• 9 okt Lesvrij - Studiedag leerkrachten 

• 10 okt Week Nio gesprekken groep 8 

• 12 okt t/m 16 okt Herfstvakantie 

• 9 nov Lesvrij - Studiedag leerkrachten 

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

• 16 t/m 20 nov Oudergesprekken  

 
Informatie corona 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

• Onze Corona veiligheidsmaatregelen blijven 
gehandhaafd. 

• We doen een dringend beroep op u niet 
verder het plein op te lopen. 

• We kunnen u vertellen dat we er scherp op 
letten dat iedereen zich aan de afspraken 
houdt. 

• We hebben nog geen Coronabesmettingen 
op school.  

• Er zijn ouders die getest worden en gelukkig 
negatief zijn. 

• Het bestuur heeft een contract afgesloten 
met een particulier bedrijf dat leerkrachten 
direct getest kunnen worden bij vermoeden 
van en dezelfde dag uitslag krijgen. Bij ons op 
school hebben we hier nog geen gebruik van 
hoeven maken en hopen dat zo te houden. 

 

Door ons samen aan de veiligheidsmaatregelen 
te houden zorgen we voor elkaar en houden we 
het veilig. 
 
Er zijn 4 belangrijke maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus: 

• Als er verkoudheidsklachten zijn, die passen 
bij het coronabeeld, houdt 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 een plek bij elkaar komen. Dat maakt de kans 
op besmetting groot. 
 
Hoe spreek ik de leerkracht van mijn kind? 
U kunt de leerkracht persoonlijk spreken door een 
afspraak te maken na school, dan mag u, met 
gepaste afstand, de school in. 
Stuur een Parro bericht of e-mail of bel om een 
afspraak te maken. 
 
Sport na school 
De leerlingen van groep 3 t/m 5 die meedoen met 
de naschoolse sport worden op dinsdag om 13.55 
uur naar de sporthal gebracht. De leerlingen die 
om 14.45 uur zijn ingedeeld, komen van huis naar 
de sporthal. Leerlingen die niet alleen naar huis 
mogen, haal ze op tijd op a.u.b. 
 
Gymmen  
Bij de gymles moeten de leerlingen sport-/ 
gymkleding aan. Ze mogen niet in hun kleding die 
ze aan hebben gymmen. De reden hiervoor is: 

• Strak zittende kleding belemmert hun beweging; 

• Hygiënisch, onfris ruiken door het zweten, 
plakken van de kleding na de gym; 
  

Gymschoenen -> Moeten de leerlingen ook aan. 
De reden hiervoor is: 

• Wegglijden op de toestellen door zweetvoeten; 

• Wrattenbesmetting. 
 

U kunt bij verschillende schoenenketens een 
goedkope gymschoen in de aanbieding kopen. 
 
Geen gymkleding of schoenen is niet meedoen. 
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Pauze 
Met mooi weer komen veel leerlingen op slippers. 
Realiseert u zich dat zij dan niet kunnen spelen. 
De slippers maken dat ze struikelen tijdens het 
voetballen en tikkertje spelen. 
Ons advies is om dan een tweede set schoenen 
mee te geven zodat ze toch mee kunnen 
voetballen of rennen op het plein. 
 
Website  
De nieuwe website is vanaf maandag  
14 september in de lucht. 
Heeft u deze al bekeken?  
Doen en geef ons feedback! 
 
Ontruimingsoefening 
Afgelopen maandag hebben wij een 
ontruimingsoefening gedaan. Hoewel het voor 
een aantal kinderen toch wel een beetje 
spannend was door het harde geluid, kunnen wij 
melden dat de oefening zeer goed verlopen is. 
Iedereen bleef rustig en ging op de juiste manier 
naar buiten. Daardoor hebben wij de ontruiming 
binnen de gewenste tijd gehaald.  
Heel erg knap gedaan allemaal!  
 
Kinderboekenweek 

 
De Kinderboekenweek start op woensdag  
30 september en wordt op donderdag 8 oktober 
afgesloten. Het thema van dit jaar is:  
“En toen?”.......  
Boeken brengen geschiedenis tot leven. Lees 
spannende verhalen over ridders, of kom van 
alles te weten over de Oudheid.  
Groep 1 t/m 4 houdt een tekenwedstrijd. Naar 
aanleiding van het winnende verhaal uit 
de verhalenwedstrijd van de groepen 5 t/m 8.  
Alle kinderen mogen op donderdag 8 oktober 
hun favoriete boek mee naar school nemen.  
 

Wij wensen jullie veel leesplezier!  
 
 
 
 
 
 
 

Gevonden voorwerpen 
Eerder hebben wij aangegeven dat er een krat 
staat met gevonden voorwerpen. Het krat staat 
er nog steeds met veel spullen. 
Mist u iets van kleding, schoenen, een schooltas, 
drinkflessen enz. maakt u dan een afspraak om 
na schooltijd te komen kijken of dit tussen de 
spullen zit zodat u deze weer mee terug kunt 
nemen.   
 
 
Ingezonden berichten  
 
Sportinstuif in de Scheg 
Op woensdag 23 september organiseert Videt en 
Uithoorn voor Elkaar de Opendag Sport Instuif 
trainingen. Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Kom 
dan tussen 13.45 – 15.30 uur gezellig langs in de 
Scheg! In de bijlage staan alle activiteiten die 
georganiseerd zijn. 
 
Cursus Rots en Water 
In oktober begint de weerbaarheidscursus Rots 
en Water voor kinderen. Tijdens deze training 
leren kinderen hoe ze voor zichzelf op kunnen 
komen, hun boosheid kunnen beheersen, 
grenzen kunnen aangeven, grenzen van anderen 
te respecteren en nog veel meer. Zie bijgaand 
het stuk over Rots en Water. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 
 
 
 


