Vogelvlucht

Tot 25 januari blijven de scholen dicht
De informatie die ons en u al bereikt heeft is dat
de scholen waarschijnlijk rond 25 januari weer
open gaan.
Tot en met vrijdag 22 januari blijven wij het
onderwijs verzorgen zoals we het geregeld
hebben. Ook de communicatie blijft hetzelfde:
- Groepsinformatie via Parro
- Algemene informatie via Parnassys en de
Vogelvlucht.
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Wij informeren u zo spoedig mogelijk als we
meer weten.
Voorleesdagen
Op 20 januari starten de voorleesdagen.
Normaal gesproken gaan we dan bij elkaar in de
klassen voorlezen en komen er ouders voorlezen
in de groepen. Dit gaat dit jaar helaas niet
lukken. Natuurlijk is het wel altijd goed om thuis
extra aan uw zoon/dochter voor te lezen.
Kijk vooral wat lukt, een gedicht kan
bijvoorbeeld ook al leuk zijn.

Datum: 13 januari 2021
Nummer: 14
Agenda:
•
•
•

5 febr Lesvrij
12 febr Rapport mee
22 febr- 26 febr Krokusvakantie

Overblijfouder gezocht
Voor onze tussen schoolse opvang zijn wij op zoek
naar ouders/opa’s/oma’s/tantes/ooms/buren die
willen helpen. Het gaat om 2 dagen in de week, 1,5
uur tijdens de grote pauze. Je let dan op de
kinderen tijdens het buitenspelen. Bij slecht weer
blijven de kinderen binnen en is het de bedoeling
dat er in de klas opgelet wordt.

Bovenstaande data zijn onder voorbehoud!
Dat is smullen!

Heb je interesse of weet je iemand die dit graag zou
willen doen, neem dan contact op met Conny.
Uiteraard kun je een eerste keer meelopen om te
kijken of je het leuk vindt. Daarna zullen wij je nog
verder inwerken.
Bedankt allemaal
Bedankt alle ouders en verzorgers in het flexibel
zijn. Het is niet altijd even makkelijk om snel mee te
kunnen schakelen in alle organisatorische zaken.
Afgelopen maandag werd het team blij verrast
met heerlijke taartjes door een anonieme
moeder. Zij liet hiermee haar dankbaarheid zien
voor het verzorgen van het thuisonderwijs en
het realiseren van de noodopvang.
Dit waarderen wij als team enorm. Bedankt!

Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel

Wel zijn wij natuurlijk ontzettend nieuwsgierig
welke moeder ons heeft verrast…
De Vuurvogel -Uithoorn

