Vogelvlucht

Juist nu in deze tijd is het erg belangrijk dat we
veel goede vitamines en mineralen binnen
krijgen. Zo blijft de weerstand op peil en krijgen
we de juiste energie om goed te kunnen
presteren op school.
Corona
We blijven de maatregelen herhalen.
Daarmee willen wij benadrukken dat hygiëne erg
belangrijk is en dat iedereen zelf de
verantwoordelijkheid neemt.
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De maatregelen bij verkoudheid vindt u in de
beslisboom van Boink en/of op de website van
de GGD en RIVM.
• 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.

Datum: 22-10-2020
Nummer: 8
Agenda:
• 9 nov Lesvrij - Studiedag leerkrachten
• 13 nov Verslagen mee i.v.m. gesprekken
• 16 t/m 20 nov Oudergesprekken
• 4 dec Sintviering tot 12.00 uur
• 16 dec Onder voorbehoud kerstviering
• 18 dec Lesvrij
• 21 dec t/m 1 jan Kerstvakantie
• 4 jan Eerste schooldag

Door ons samen aan de veiligheidsmaatregelen
te houden zorgen we voor elkaar en houden we
het veilig.

Leerlingtevredenheidsonderzoek
De ouders/verzorgers van de groepen 6, 7 en 8
hebben een brief ontvangen over het komende
leerlingtevredenheidsonderzoek. Als u liever niet
heeft dat uw kind meewerkt aan het onderzoek
dan verzoeken wij u om het formulier uiterlijk
aanstaande maandag ingevuld te retourneren.
Club CaveMen
De leerlingen van groep 7 & 8 kunnen zich weer
opgeven voor een nieuwe reeks Club CaveMen.
Zie bijgaande folder voor meer informatie.
Gezonde school
Tijdens de ochtendpauze en lunch valt het op dat
veel leerlingen geen gezonde versnaperingen mee
hebben. Wij streven ernaar dat leerlingen elke dag
fruit mee krijgen voor het 10-uurtje, een gezonde
lunch en water drinken. Lukt het niet om elke dag
fruit of groente mee te geven dan graag zoveel
mogelijk. Uiteraard kunt u best een keer
afwisselen met crackers, liga, rijstwafel of iets
dergelijks.

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.

Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel

De Vuurvogel -Uithoorn

