Vogelvlucht

Ook worden wij vaak op het laatste moment
gebeld dat een leerling met iemand anders mee
gaat na schooltijd.
Kunt u zoveel mogelijk dit vóór 8.00 uur aan de
leerkracht laten weten? Uitzonderingen zijn er
altijd.
Omdat wij ook gewoon aan het werk zijn, is het
lastig om continu gestoord te worden om zaken
die anders geregeld kunnen worden. Het lukt
niet altijd om op tijd iets door te geven als er op
het laatste moment gebeld wordt.
En soms draaien we ons om gaan even door met
het werk en vergeten het omdat je met iets
anders bezig bent.
Dit is heel vervelend voor u en ons en erg
onveilig.
Dus het vriendelijke, dringende verzoek regel
het voor 8.00u via Parro met de juf en meester.
(Er zijn natuurlijk uitzonderingen)
Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip.

Arthur van Schendellaan 53
1422 LB Uithoorn
Tel: 0297 – 521 755
www.devuurvogel-uithoorn.nl
info@devuurvogel-uithoorn.nl
mr@devuurvogel-uithoorn.nl
ov@devuurvogel-uithoorn.nl

Datum: 11 maart 2021
Nummer: 18
Agenda:
•
•
•
•
•
•

22 maart Schoolfotograaf
1 april Paasontbijt (ovb)
2 t/m 5 april Paasweekend, lesvrij
7 t/m 9 april Eindtoets groep 8
27 april Koningsdag, lesvrij
3 t/m 14 mei Meivakantie

Richtlijnen RIVM
Afgelopen dinsdag hebben wij informatie
doorgestuurd over de richtlijnen van het RIVM.
Lees alstublieft goed wat er staat.

Nieuwe speeltoestellen
Vandaag is er een begin gemaakt met het
vervangen van de draaitol, de ballenvanger en
het grote speeltoestel op het schoolplein. Deze
speeltoestellen waren zodanig beschadigd dat
ervoor gekozen is om drie nieuwe
speeltoestellen te plaatsen. Op deze manier
kunnen onze leerlingen weer veilig en leuk met
elkaar klimmen en klauteren!
Melden van afwezigheid en afspraken
Het gebeurt regelmatig dat er leerlingen
opgehaald worden voor afspraken bij
bijvoorbeeld de tandarts of dokter.
Wij verzoeken u om deze afspraken zoveel
mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Volgens de richtlijnen van het RIVM moeten
leerlingen die verschijnselen hebben van
verkoudheid, niezen, hoesten en loopneus
(snotteren) thuisblijven.
De leerlingen mogen pas weer naar school als ze
24 uur klachtenvrij zijn tenzij de leerlingen getest
zijn en de test negatief is.
Ingezonden bericht
Bijgaand sturen wij een bericht namens de
Ouder- en kind adviseur.
Herhaling
Overblijfouder gezocht
Weet u misschien nog iemand voor onze Tussen
Schoolse Opvang? Of lijkt het u zelf leuk om te
doen? Neem dan snel contact op met Conny.

Lukt dit niet?
Wilt u dan de dag voordat de afspraak is, of vóór
8.00 uur aan de juf of meester via Parro laten
weten dat uw zoon of dochter opgehaald gaat
worden?
Zij kunnen dan klaarstaan op het moment dat u
hen komt ophalen.

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
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