Vogelvlucht
Oudergesprekken
U heeft van de leerkracht van uw zoon/dochter
een uitnodiging gekregen voor het
oudergesprek. U kunt een keuze maken of
u het gesprek via beeldbellen of hier op school
wilt houden.
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• Heeft u nog niet gereageerd op de uitnodiging
dan verzoeken wij u dat alsnog te doen.

Datum: 12-11-2020
Nummer: 10
Agenda:
• 13 nov Verslagen mee i.v.m. gesprekken
• 16 t/m 20 nov Oudergesprekken
• 16 nov Lootjes en informatie Sinterklaas mee
• 4 dec Sintviering tot 12.00 uur
Informatie volgt zo spoedig mogelijk
• 16 dec Onder voorbehoud Kerstviering
Informatie volgt zo spoedig mogelijk
• 18 dec Lesvrij
• 21 dec t/m 1 jan Kerstvakantie
• 4 jan Eerste schooldag

Op tijd starten
Helaas gebeurt het nog steeds
dat onze leerkrachten niet op
tijd kunnen starten met de les
omdat leerlingen te laat komen.
• Wilt u ervoor zorgen dat als uw zoon/dochter
zelf naar school gaat zij echt op tijd vertrekken
van huis?
• Als u zelf uw zoon/dochter brengt wilt u er dan
ook op letten dat u echt op tijd bent?
De lessen starten echt om 8.15 uur. Dat
betekent dat je ongeveer om 8.10 uur in de klas
moet zijn. Leerlingen die dan de school in komen
zijn te laat.

Corona
Zoals aangegeven in onze vorige nieuwsbrief,
hebben wij in onze omgeving ook te maken met
ouders/verzorgers die Corona hebben.
Gelukkig worden wij goed door u geïnformeerd
waardoor wij allemaal direct actie kunnen
ondernemen.
De gezinnen waarbij het Coronavirus vastgesteld
is of in afwachting zijn van een testuitslag gaan
direct in quarantaine. Dit is inclusief kinderen.
Hierdoor is de kans op verspreiding in school
minimaal.
In verband met de privacy zullen wij geen
informatie geven over gezinnen waar Corona is
geconstateerd.
Blijft u ons alstublieft goed informeren en blijft u
zich aan de maatregelen houden.
In de bijlage sturen wij u nog een overzicht van
de richtlijnen van het RIVM.

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

