Vogelvlucht

Bevlogen gastdocenten nemen onze leerlingen
mee in de praktijk!
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Op onze school zijn we deze week enthousiast
van start gegaan met het nieuwe programma
IMC Basis. IMC is een landelijke organisatie die
leerlingen op de basisschool kennis laat maken
met diverse beroepen. De opzet van IMC is dat
professionals uit het werkveld de leerlingen
lesgeven over wat hun beroep inhoudt.
Tijdens een introductie les kregen de leerlingen
van groep 7 en 8 een indruk wat het IMC
basisprogramma inhoudt en wat het doel is.

Datum: 2-11-2020
Nummer: 9
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
Nationaal schoolontbijt
Dit is de week van het Nationaal Schoolontbijt en
wij als De Vuurvogel doen hier ook aan mee!
Voor alle leerlingen is er op dinsdagochtend een
lekker appeltje voor tijdens de kleine pauze.
• Op vrijdag 6 november zullen wij met alle
leerlingen gaan ontbijten. Het is dan niet
nodig dat uw zoon/dochter thuis ontbijt.
Dit zullen wij hier verzorgen.
• Wilt u uw zoon/dochter op die ochtend wel
een bord, bestek, beker en een klein bakje
mee geven?

Op maandag 26 oktober stond het eerste
onderwerp journalistiek centraal. De leerlingen
kregen les van een echte journalist, namelijk
Thijs Zonneveld. Geboeid luisterden de
leerlingen naar de sportjournalist én voormalig
wielrenner. Thijs ging in op wat het inhoudt om
journalist te zijn. En wat je moet kunnen in dit
beroep. Hij beantwoordde ook alle vragen die
hem werden gesteld over wielrennen.
Na deze les volgen er meer. Zo krijgen de
leerlingen binnenkort les van o.a. een
programmamaker en een nieuwspresentator. Op
deze wijze leren de kinderen wat werken in de
media inhoudt en hoe je nieuwsberichten schrijft.

In bijgaande flyer kunt u meer informatie vinden
over het Nationaal Schoolontbijt.
Oudergesprekken
In de week van 16 november worden de
oudergesprekken gehouden. U krijgt deze week
een uitnodiging van de leerkracht van uw
zoon/dochter. U kunt dan een keuze maken of
u het gesprek via beeldbellen of hier op school
wilt houden.

Tijdens de lessen wordt gewerkt aan mondelinge
taalvaardigheden: presenteren, woordenschat
en begrijpend lezen. Kortom: verschillende
aspecten van taal komen aan de orde. Naast
lessen van de gastdocenten, maken de
leerlingen ook tripjes naar verschillende
bedrijven, zoals op het gebied van juridisch,
medisch, luchtvaart, defensie, handel en kunst.
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IMC Basis verruimt het blikveld van de
leerlingen, laat hen experimenteren met hun
voorkeuren én talenten en stimuleert hen om
hun interesse te volgen.
Hierbij doen ze niet alleen feitelijke kennis op,
maar maken ook een ontwikkeling door op het
gebied van zelfkennis. Door het scala aan
onderwerpen en de uitdagende lessen sluit het
programma van IMC naadloos aan bij de visie
van De Vuurvogel: Elk kind is een winnaar!
Ouderbijdrage
Vorige week hebben wij u een brief, en een
aanvulling op de brief, gestuurd met het verzoek
om de ouderbijdrage over te maken. De
ouderbijdrage is dit keer in tweeën gesplitst:
• Het bedrag van € 20,- is voor de activiteiten
als Kerst, Sinterklaas, Pasen etc.
• Het bedrag van de schoolreis € 30,- en
schoolkamp groep 8 van € 80,-, zullen wij in
januari apart inzamelen.
• Ouders die de € 30,- voor de schoolreis niet
terug hebben gekregen afgelopen schooljaar,
maar wel betaald hebben hoeven deze
bijdrage dan niet meer te voldoen.
Op tijd starten
Het komt steeds vaker voor
dat leerkrachten niet op tijd
met de les kunnen starten
omdat leerlingen te laat
komen. Wilt u erop letten
dat uw zoon/dochter op tijd
binnen is zodat de les echt
om 8.15 uur kan beginnen?
Corona (nieuwe informatie)
Helaas slaat de Corona nu ook steeds dichter bij
onze school toe. Gelukkig merken wij wel dat u
als ouder/verzorger uw verantwoordelijkheid
neemt, ons goed informeert, ons op de hoogte
houdt en de juiste veiligheidsmaatregelen
neemt. Hartelijk dank hiervoor.
Wij begrijpen dat het soms lastig en moeilijk
kan zijn om zo lang met elkaar in quarantaine
te zitten. Wij kunnen alleen geen leerlingen toe
laten waarvan ouders/verzorgers klachten hebben
en wachten op een test of uitslag.
Wij nemen dan geen risico als het aankomt op het
wel of niet naar school laten gaan van leerlingen.
Alleen zo kunnen wij hier in school proberen om
een echte brandhaard te voorkomen.

Blijft u ons alstublieft goed informeren en blijft u
zich aan de maatregelen houden.
Degene die getroffen zijn door het virus, of
mensen om zich heen hebben bij wie het niet
goed verloopt, wensen wij heel veel sterkte in
deze moeilijke en bizarre tijd.
Oproep gemeente: ‘Versier de dorpen met
zoveel mogelijk lichtjes op 11 november’
UITHOORN – In verband met de
coronamaatregelen verloopt ook Sint-Maarten
op 11 november anders dan andere jaren. De
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
adviseert om dit jaar niet met kinderen langs de
deuren te gaan. De gemeente Uithoorn staat
achter dit advies, maar dat betekent niet dat er
helemaal niks kan en mag.
De gemeente roept iedereen op om Uithoorn en
De Kwakel op 11 november ‘op te lichten’.
Versier de dorpen met zoveel mogelijk lichtjes.
Want volgens de gemeente zijn de Sint Maarten
lampionnen niet alleen leuk op straat, maar ook
als versiering in huis. Of in de tuin of op het
balkon. ,,Op deze manier creëren we toch een
beetje samenhorigheid. En hebben de kinderen
die al een lampion hebben gemaakt hun werk
niet voor niks gedaan,” zo laat het
gemeentebestuur weten.
Trots op het resultaat? Maak er een foto van en
stuur deze op naar communicatie@duoplus.nl.
De gemeente is voornemens de foto’s te
bundelen en er een collage van te maken die
later op de Facebookpagina van de gemeente te
zien is.
Meer informatie over feestdagen en corona:
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cor
onavirus-covid-19/openbaar-endagelijksleven/feestdagen)
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
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