•

Vogelvlucht

•

Alleen de ouders van nieuwe leerlingen
mogen de eerste week mee naar binnen.
Deze ouders melden zich bij de juf of
meester op het plein.

Verder blijven ook de basismaatregelen van kracht:
• We blijven onze handen regelmatig wassen;
• In de klassen wordt goed geventileerd;
• We blijven thuis bij klachten.
Na 20 september zullen wij u weer verder
informeren over eventuele wijzigingen.
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Ouderavond
• Wij organiseren op dinsdag 31 augustus
een oudermiddag en avond zodat u direct
kennis kunt maken met de leerkracht van uw
kind.
• De ouderavond is in verband met de grootte
van de groep op twee verschillende
momenten.
• De groepen worden verdeeld door middel
van de eerste letter van de achternaam;

Datum: 19 augustus 2021
Nummer: 1
Agenda:
• 23 aug Eerste schooldag
• 31 aug Ouderavond
• 6 sept Leerlingen 12.00 uur lesvrij
• 13 sept Leerlingen 12.00 uur lesvrij
• 6 okt Start kinderboekenweek
• 11 okt Voorlichtingsavond VO, gr.8
• 15 okt Gesprekken gr. 8 NIO
• 18 t/m 22 okt Herfstvakantie

- Dinsdag 31 augustus
Van 15.00 tot 15.45 uur:
Groep 1 t/m 4, A t/m M
Groep 5 t/m 8, N t/m Z
Van 18.30 – 19.15 uur:
Groep 1 t/m 4, N t/m Z
Groep 5 t/m 8, A t/m M

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op maandag 23 augustus heten wij alle
leerlingen welkom op school.

•

Afgelopen week zijn er mededelingen geweest in
het kader van de Covid-veiligheidsmaatregelen.
Voor het primair (= basis)onderwijs verandert
er niets.
Tot 20 september blijven de veiligheidsregels
gelden.
Wat betekent dit voor De Vuurvogel?
• We handhaven de regel 1,5 meter afstand
tussen volwassenen.
• Door de smalle gangen kunnen wij geen
ouders voor en na school binnenlaten.
• Tijdens het brengen en halen van de
leerlingen wordt er achter het hek gewacht.

Kunt u geen van beide momenten spreek
dan een ander moment met de leerkracht af.

Hoe bereiken wij u en hoe bereikt u ons:
• Wij communiceren via de app Parro
over groepszaken;
• Via Parnassys communiceren wij
algemene berichten;
• U kunt ons altijd bellen, mailen of via
Parro appen;
• Wij zijn tijdens werkdagen van 7.30 – 16.30
uur aanwezig op school.
We zien u en de leerlingen graag weer fris en
fruitig op maandag 23 augustus!
Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel

De Vuurvogel -Uithoorn

