Vogelvlucht

Voorleesdagen
De voorleesdagen staan op dit moment nog
steeds centraal bij ons op school. In een eerder
bericht hebben wij gevraagd om een foto te
maken van uw zoon/dochter tijdens het
(voor)lezen. Heeft u dit nog niet gedaan, dan
zouden wij het leuk vinden als u alsnog een foto
maakt en opstuurt naar de leerkracht via Parro.
Rapporten
Via Parro ontvangt u volgende week (8 t/m 12
februari) een uitnodiging over de voortgang van
uw kind.
U kunt dan een keuze maken of u via videobellen
of live wilt spreken met de juf/meester.
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Gevonden voorwerpen
Onze mand met gevonden voorwerpen wordt
steeds groter…In de bijlage sturen wij u foto’s
met daarin de voorwerpen. Wilt u kijken of er
iets van uw zoon/dochter bij zit?
Als u iets herkend dan verzoeken wij u om dit op
korte termijn aan de leerkracht te laten weten
en het door uw kind te laten meenemen.
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5 febr Les vrij
12 febr Rapport mee
22 febr- 26 febr Krokusvakantie

5 februari les vrij
Aan het begin van het schooljaar hebben wij
bekend gemaakt dat 5 februari een studiedag
voor de leerkrachten is.
Daarnaast wordt er op die dag aan het digitale
netwerk gewerkt op school. Wij hebben dan
geen internet.
De leerlingen kunnen dan geen les krijgen en zijn
daarom die dag vrij.
De school zal op deze dag ook geen noodopvang
verzorgen.
Ouders van leerlingen die normaliter naar de
BSO gaan, worden verzocht zelf contact op te
nemen met de BSO.

Herhaling
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.
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.
Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel

Afwezigheid van leerkrachten
Zoals eerder gemeld zal er tijdens afwezigheid
van een leerkracht tijdens de lockdown periode
geen vervanging zijn.
Afwezigheid van de leerkracht melden wij u dan
zo snel mogelijk via Parro.
Het instellen van Parro is daarom belangrijk.
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