Vogelvlucht

Ouderbijdrage
Er zijn meerdere malen brieven verstuurd over
de ouderbijdrage. Op dit moment staat de
bijdrage voor dit jaar op € 20,- per leerling. Dit
geld wordt voor verschillende feestdagen en
activiteiten bij ons op school gebruikt.
De schoolreis staat onder voorbehoud gepland
op vrijdag 28 mei. Als deze door kan gaan dan
zullen wij die bijdrage ook nog aan u vragen.

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

Helaas heeft nog niet iedereen het bedrag voor
de activiteiten overgemaakt. Dit is echter wel
noodzakelijk om de activiteiten (die wij op dit
moment wel kunnen organiseren) te kunnen
bekostigen.

Datum: 29 april 2021
Nummer: 23
Agenda:

Heeft u het bedrag nog niet overgemaakt dan
verzoeken wij u dit toch nog te doen.
Alvast dank hiervoor.
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Let op bij verkoudheid!
Wilt u voordat u uw zoon/dochter naar school
laat gaan goed opletten of er verschijnselen zijn
van verkoudheid, hoesten, niezen etc.?
Helaas constateren wij steeds vaker dat een
leerling verkouden is en zonder enig bericht naar
school komt.
Wij nemen dan altijd contact met u op om uw
zoon/dochter op te komen halen.

3 t/m 14 mei Meivakantie
24 mei 2e Pinksterdag, lesvrij
26 & 27 mei Sport- en theaterdag
28 mei Schoolreis onder voorbehoud
3 juni Schoolfotograaf
18 juni Studiedag, lesvrij
9 juli Studiedag, leerlingen vrij
12 juli Start zomervakantie

Ingezonden berichten
Schoolfotograaf
Helaas hebben wij de schoolfotograaf vorige
week op het laatste moment moeten annuleren.
Gelukkig hebben wij alweer een nieuwe datum
gevonden: donderdag 3 juni 2021.
Sport- en theaterdag
Op 26 & 27 mei staat de Sport- en Theaterdag
gepland bij ons op school. Wij zijn bezig om hier
twee leuke en gezellige dagen van te maken!
Uiteraard hopen wij dat we dit keer geen
hobbels in de weg tegenkomen en dat deze
activiteiten ook echt door kunnen gaan.

Hoe stimuleer je jouw kind om lekker te lezen?
Je kunt bijvoorbeeld samen een Samenleesboek
lezen, deze boeken zijn er ook online!
Of samen het einde van een verhaal bedenken
met de boeken uit de serie Jij bent de held.
Hier lees je er alles over, plus nog fijne
boekentips, Hier lees je er alles over.

Op 28 mei staat nog steeds onder voorbehoud
de schoolreis gepland.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van deze
activiteiten!

Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel
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