Vogelvlucht

Omdat we ons aan de veiligheidsvoorschriften
moeten houden maakt elk kind een paasontbijt
voor zichzelf klaar en neemt dit mee naar school.
Wilt u ook zorgen voor een bordje, bestek, een
beker of pakje drinken en een servetje?

Oproep van de Medezeggenschapsraad (MR)
Momenteel is in de medezeggenschapsraad
(MR) van onze school plaats voor een nieuw lid
van de oudergeleding.
De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder
die zich beschikbaar wil stellen voor deze
vacature.
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1 april Paasontbijt (ovb)
2 t/m 5 april Paasweekend, lesvrij
19 en 20 april Eindtoets groep 8
23 april Leerlingen in de middag vrij
27 april Koningsdag, lesvrij
3 t/m 14 mei Meivakantie

Nieuwe speeltoestellen
Gisteren zijn de laatste werkzaamheden van de
nieuwe speeltoestellen afgerond en konden de
kinderen de toestellen gaan uitproberen.
De kinderen hebben zich lekker uitgeleefd en we
hebben genoten van het enthousiasme en de
blije en vrolijke kindergezichtjes!
Fotograaf
22 maart gaat niet door!
Op de agenda stond voor aanstaande maandag
22 maart de fotograaf gepland.
Helaas moeten wij deze verplaatsten naar een
ander moment. Wij zijn bezig met het plannen
van een nieuwe datum. Zodra die bekend is
laten we dat uiteraard weten.
De datum zal waarschijnlijk in april zijn.
Paasontbijt
Op donderdag 1 april staat het Paasontbijt op
het programma. Omdat we dit graag met elkaar
willen vieren zullen we die ochtend gezellig met
elkaar gaan ontbijten.

Wat doet de MR?
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en
personeel betrokken bij het schoolbeleid.
• Meepraten over verschillende
onderwerpen is dan ook de rol van de
medezeggenschapsraad.
• Voor een aantal onderwerpen moet de
school advies of instemming vragen aan
de medezeggenschapsraad voordat een
besluit genomen wordt.
• Daarmee is de medezeggenschapsraad
een belangrijke manier om mee te
praten/mee te denken over het beleid
op school.
• De MR komt ongeveer 6x per jaar bij
elkaar. Dit gebeurt over het algemeen in
de avond.
Lijkt het u leuk om de MR te komen versterken?
Dan ontvangen wij graag vóór 29 maart 2021
een korte mail waarin u zicht presenteert.
Als op 29 maart blijkt dat er meer kandidaten
zijn dan zal er een verkiezing zijn waarbij alle
ouders een stem kunnen uitbrengen op hun
kandidaat.
Wij rekenen op u!
Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel
Gevonden voorwerpen
Mist u iets, bel, mail… maak een afspraak om te
komen kijken.
We hebben nl een krat vol goede jassen, truien,
vesten, gymkleding schoeisel enz.
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