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Datum: 21 mei 2021
Nummer: 24
Agenda:
• 24 mei 2e Pinksterdag, lesvrij
• 26, 27 en 28 mei Sport- en
theaterdag en muziekdag
• 3 juni Schoolfotograaf
• 25 juni rapport mee
• 28 juni week rapportgesprekken
• 5 juli afscheid groep 8
• 6 juli groep 8 laatste schooldag
• 7 juli zomerfeestdag en
juffen/meestersdag
• 8 juli laatste schooldag
• 9 juli lesvrij
• 12 juli eerste vakantiedag
• 23 augustus eerste schooldag

26, 27, 28 mei Feestweek

We starten op:
• 26 mei met een theaterdag en een
workshop kickboksen.
Nodig :sportkleding en buiten
sportschoeisel en een waterfles
• 27 mei sportdag
Nodig :sportkleding en buiten
sportschoeisel, waterfles
Extra kleding mee is altijd een
aanrader.
• 28 mei : muziek/dans
• Nodig: makkelijke kleding en schoeisel
Bij slecht weer hoort u op tijd wat het alternatief
is.
Lunch en 10 uurtje nemen de leerlingen zelf
mee.
De schoolreis gaat niet door.
Organisatorisch is het niet mogelijk om het snel
en goed te regelen.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt donderdag 3 juni 2021.
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.
Helaas heeft nog niet iedereen de bijdrage
overgemaakt. Dit is echter wel noodzakelijk om
de activiteiten (die wij op dit moment wel
kunnen organiseren) te kunnen bekostigen.
Heeft u de bijdrage nog niet overgemaakt dan
verzoeken wij u dit toch nog te doen.
Alvast dank hiervoor.
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.

Op 26 t/m 28 mei is de Feestweek gepland.

Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel
De Vuurvogel -Uithoorn

