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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De eerste week zit erop. We hebben bijna alle 
leerlingen weer fris en fruitig en vooral 
gemotiveerd op school. 

We hopen op een jaar vol leerrijke en gezellige 
momenten die we samen maken. 

Oudermiddag/avond  

• 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; 

• Wilt u aan de leerkracht van uw 
zoon(s)/dochter(s) laten weten of u aanwezig 
bent bij de informatiemiddag/avond? 

 

 

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 

 

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

 
20 September 
Na de persconferentie van de minister-president 
informeren wij u over de nieuwe 
veiligheidsmaatregelen. 
Tot dan houden wij ons aan de huidige 
veiligheidsmaatregelen/afspraken. 
 
Aanvulling Bewaarvlucht 
In de Bewaarvlucht die wij vorige week gemaild 
hebben zijn we de vrijdag na de Hemelvaart 
vergeten te melden.  
Deze lesvrije dag is op vrijdag 27 mei 2022,  
de dag na Hemelvaart.  

 
Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 
 
 

• 31 aug Ouder middag/avond 

• 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 
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