Vogelvlucht

Ingezonden berichten
Bibliotheek
Leest jouw kind het liefst dikke boeken? Of juist
strips of tijdschriften?
Gelukkig is alles weer te leen in de bibliotheek.
Én de bibliotheek kan jou als ouder helpen met
vragen over het mediagebruik van je kind.
Én er is deze maand een online familie college
over ruimtevaart…Hier lees je er alles over.
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Groet en veel leesplezier!
Van Connievan de bibliotheek
(leesconsulent bij de Vuurvogel)
Avond4daagse Uithoorn Home Edition
De Avond4daagse Uithoorn kan niet in
ouderwetse vorm doorgaan, maar dit jaar is de
Avond4daagse Uithoorn Home Edition te lopen.
Tijdens deze Avond4daagse gaan deelnemers
vanuit huis een route lopen, in plaats van een
aantal vaste routes.

Datum: 8 april 2021
Nummer: 21
Agenda:
•
•
•
•

19 en 20 april Eindtoets groep 8
23 april Leerlingen 12.00 uur vrij
27 april Koningsdag, lesvrij
3 t/m 14 mei Meivakantie

Meer informatie en aanmelden
De Avond4daagse – Home Edition duurt van
29 maart t/m 30 juni 2021. Deelname kost € 6,50.
Kijk voor meer informatie op:
www.avond4daagse.nl.

Paasontbijt
Vorige week donderdag hebben wij in elke klas
samen met de leerlingen van het Paasontbijt
genoten. Er was een gezellige sfeer in de klassen
en de leerlingen hebben allerlei leuke
activiteiten gedaan in het kader van Pasen.
De meeste lentefeesten vallen dit jaar in
dezelfde periode als het Christelijke Paasfeest.
Daarom hebben wij in de bovenbouwgroepen
ook extra aandacht geschonken aan de feesten
van andere geloven/culturen. Denk hierbij aan
PESACH van het Jodendom, HOLI (hindoeïsme),
RAMADAN (Islam) etc. De kinderen hebben op
deze manier de overeenkomsten tussen de
diverse feesten kunnen ontdekken.
Gymschoenen
Wij verzoeken u om uw kind echt gymschoenen
mee te geven voor de gym. Dit is verplicht
omdat de vloer in de zaal een noodvloer betreft
die niet zo verfijnd is als in een gewone gymzaal.

Het inschrijfformulier van de A4D Uithoorn is
ook al beschikbaar. Deze is te vinden op:
https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/uithoorn
Flyer Positief Opvoeden
Bijgaand sturen wij u een flyer over de training
Positief Opvoeden.
Herhaling
Coronamaatregelen op een rij
Omdat we niet genoeg kunnen benadrukken dat
het belangrijk is dat iedereen
coronamaatregelen volgt zetten wij weer even
de belangrijkste maatregelen op een rijtje:
Blijf de basisregels volgen tegen verspreiding van
het coronavirus. Mensen kunnen elkaar nog
steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf
handen wassen en afstand houden. En bij
klachten: blijf thuis en laat u snel testen. Zo geeft
u corona geen kans.
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Basisregels voor iedereen
• Was vaak en goed uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Bedankt voor uw medewerking en vooral begrip.

Bij ons op school
- U mag het plein niet op. Alleen langs het hek.
- Achter het hek houden volwassenen 1,5 m
afstand van elkaar.
- U komt alleen op afspraak de school in met
inachtneming van de bekende
veiligheidsmaatregelen.
- Kinderen ziek, verkouden -> Blijf thuis!
- Meld ziek zijn, coronabesmettingen bij de
leerkracht of de directie.

Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel

Heeft u vragen? Bel of mail dan naar juf Conny
Alvast bedankt!

Verkouden en quarantaine
Leerlingen die verschijnselen hebben van:
- Verkoudheid
- Niezen
- Hoesten
- Loopneus(snotteren)
blijven thuis en gaan pas naar school als ze
klachten vrij zijn. Tenzij de leerlingen getest zijn
en de test negatief is, dan mogen ze naar school.
- Besmetting in de groep: De hele groep gaat 5
dagen in quarantaine.
- Na 5 dagen in quarantaine -> Testen.
- Na een negatieve test mag de leerling weer
naar school.
- Geen test? Dan geldt de regel van 7 dagen in
quarantaine.
- Groep 7 en 8 mogen mondkapjes op buiten de
klas. Dat is een keuze van de ouders en kinderen.
Wij stellen dit niet verplicht, omdat ze buiten op
het plein met hun eigen groep spelen.
De Vuurvogel voert de veiligheidsmaatregelen
uit zoals staat beschreven in alle stukken van de
overheid. Wij maken tussen de middag ook extra
schoon, namelijk de deurklinken, toiletten, tafels
en stoelen. Dit zullen wij ook blijven doen.
Wij vragen u om u aan de nieuwe maatregelen
te houden en vooral bij het vermoeden of
hebben van verkoudheidsklachten uw kind thuis
te houden. Meld het ook aan de juf of meester.
Zoals eerder gemeld zal er tijdens afwezigheid
van een leerkracht tijdens de coronaperiode
geen vervanging zijn.
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