Vogelvlucht

redelijk tempo. Om dit te kunnen aanbieden
hebben de leerkrachten de dag ingedeeld in
verschillende tijdsblokken. Als de leerkracht niet
op tijd start dan gaat er dus tijd af van het eerste
tijdsblok of het volgende of het daarop volgende.
Nu kunt u denken dat het misschien maar om
ongeveer 5 minuten zal gaan. Maar als dit elke
dag gebeurt en u telt dit bij elkaar op, dan
missen de leerlingen behoorlijk wat lestijd
ongeveer 100 minuten per maand. Dit willen wij
niet want wij zijn wettelijk verplicht de leerlingen
zoveel mogelijk lestijd aanbieden.
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Datum: 19-11-2020
Nummer: 11
Agenda:
• 4 dec Sintviering, leerlingen 12.00 uur vrij
• 16 dec Onder voorbehoud kerstviering
U wordt z.s.m geïnformeerd.
• 18 dec Lesvrij
• 21 dec t/m 1 jan Kerstvakantie
• 4 jan Eerste schooldag
Sinterklaas
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer in
Nederland aangekomen. Wij hebben van hem
vernomen dat hij dit jaar op vrijdag 4 december
zal langskomen bij De Vuurvogel. Het
Sinterklaasfeest zal dan tot 12.00 uur duren.
Daarna zijn de kinderen vrij van school.
Volgende week mogen de kinderen van groep
1 t/m 4 hun schoen zetten. Uiteraard zal
Sinterklaas dan voor een leuk cadeautje zorgen.
Op tijd starten
Wij verzoeken u nadrukkelijk om
erop te letten dat uw
zoon/dochter op tijd op school
is zodat onze leerkrachten
om 8.15 uur kunnen starten met de les.
Om op tijd te beginnen dat is om 8.15 uur
kunnen leerlingen tot 8.10 uur binnenkomen.

Media Masters
Afgelopen week was het de week van de
Mediawijsheid. In deze week staat het
verantwoord omgaan van media centraal. Hoe
beoordeel je een goede bron? En hoelang mag je
eigenlijk op je telefoon als je 12 bent? Deze en
andere vragen kwamen deze week uitgebreid aan
bod in groep 7 en 8.
Ook dit jaar deden zij mee aan de Media Masters
Quiz. In de quiz strijden de leerlingen tegen
andere klassen in Nederland. Tijdens deze quiz
volgden de leerlingen een verhaal en moesten zij
vragen beantwoorden om de hoofdpersoon te
helpen. Aan de landelijke wedstrijd deden ruim
5000 klassen mee. Groep 7 behaalde plek 3711 en
groep 8 behaalde plek 392. Beide klassen mogen
zich terecht een mediawijze klas noemen.
Gefeliciteerd!
Corona
Blijft u ons alstublieft goed informeren en houdt
u zich aan de veiligheidsmaatregelen in het
belang van onze kinderen en andere
volwassenen.
Nog steeds gelden dezelfde
veiligheidsmaatregelen voor scholen,
o.a. ouders mogen de school nog niet in.
Ouders worden individueel door leerkrachten
uitgenodigd en bij binnenkomst van de school
gewezen op de maatregelen die in school
gelden.
Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel

Het op tijd starten van de les is belangrijk omdat
wij een planning hebben met wat leerlingen
moeten leren in een jaar. Dit gebeurt in een
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