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Datum: 25 maart 2021  

Nummer: 20  Agenda:  

• 1 april Paasontbijt -> 14.00 uur vrij!  

• 2 t/m 5 april Paasweekend vrij  

• 7 t/m 9 april Eindtoets groep 8  

• 19 april  schoolfotograaf ondervoorbehoud 

• 23 april Leerlingen 12.00 uur vrij  

• 27 april Koningsdag, lesvrij • 3 t/m 14 mei 

Meivakantie   

  

Ouderkamer   

In verband met de veiligheidsmaatregelen 

hebben wij al heel lang geen ouderkamer kunnen 

organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten komen 

altijd interessante onderwerpen aan bod.  
  

Omdat wij het belangrijk vinden dat deze 

bijeenkomsten weer terugkomen in het 
programma willen wij graag weten of u hier ook 

weer interesse in heeft.   

  

Wilt u dit laten weten aan  Bianca@devuurvogel-
uithoorn.nl ?  
  

Wij kunnen dan kijken of we online iets kunnen 

organiseren of op een andere veilige manier.  

  

  

Paasontbijt donderdag 1 april  

  
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 om 8.15 u.  
  

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 plastic bordje, 

bestek, een beker of pakje drinken en een 
servetje?  

  

Vergeet u niet om ook voor de lunch eten mee te 

geven?  

  

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zijn de 
leerlingen op 1 april gewoon om 14.00 uur uit 

school.   

  

Naschoolse gym op donderdag 1april De 

naschoolse gym gaat gewoon door.  

  

Koningsspelen  

Op vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. Wij 
willen hier een leuke en gezellige ochtend van 

maken. Wilt u uw zoon/dochter een lekker 

ontbijt meegeven?   

Zij zullen dan in de klas gezamenlijk gaan 

ontbijten.   
Verder zullen wij die dag leuke spelletjes 

organiseren.   

  

Ouderbijdragen  

Ondanks dat niet alle activiteiten door kunnen 

gaan, organiseren wij toch regelmatig leuke 

momenten voor de leerlingen.  Denk hierbij 
aan Sinterklaas, Kerst,  

Nieuwjaarsborrel, Pasen, sportdag,  

Koningsspelen, Kinderboekenweek, 
Vuurvogeldag/zomerfeest enz.   
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Helaas heeft nog niet iedereen de ouderbijdrage 

overgemaakt. Wij verzoeken u om dit zo spoedig  
 

.  

  

  

mogelijk te doen. Wij hebben hier de 

ouders die het betreft een aparte e-mail 

over gestuurd. 
 

Bedankt  dat we ons allen houden aan de 

veiligheidsmaatregelen. We willen dat 
graag zo houden, geen besmettingen in 

school.  

  

Herhaling  

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.   

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 bij de hoofdingang.  
  

Ook worden wij vaak op het laatste moment gebeld 

dat een leerling met iemand anders mee gaat na 
schooltijd.   

Wilt u proberen om dit vóór 8.00 uur aan de leerkracht 

te laten weten!  
Omdat wij ook gewoon aan het werk zijn lukt het 

soms niet om op tijd iets door te geven als er op het 

laatste moment gebeld wordt.   
  

Het gaat hierom de veiligheid van uw kinderen en 

de verantwoordelijkheid  van ons !=ouders en 
leerkrachten.  

Natuurlijk zijn er uitzonderingen.  

  

Alvast bedankt!  

  

Met vriendelijke groet, 

Team de Vuurvogel  

  

  


