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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Let  op ! : 

• maandag 6 september 12.00 u uit 

• Maandag 13september 12.00 u uit 

• Vrijdag 10 september  om 15.00 uit 

In verband met twee studiedagen voor de 
leerkrachten zijn de leerlingen deze maandagen 
om 12.00 uur vrij. 

Theaterdag Mowgli

 

Op vrijdag 10 september hebben we een 
theaterdag van 8.15-15.00u.(uitloop15.15u) 

Helaas mogen we u nog niet uitnodigen om naar 
de voorstelling te komen kijken. 

We filmen de voorstelling  en sturen u u een link  
zodat u de voorstelling kunt bekijken. 

Wil u niet dat uw kind in beeld is geef het aan bij 
juf Conny. 

We vragen u voor die dag uw kind in een 
bepaalde kleur kleding naar school te laten 
komen. 

De kinderen worden geschminkt die dag voor de 

voorstelling door de artiesten. 

 

Mocht uw kind allergisch zijn  voor de schmink 

producten(huid) of wilt u  niet dat uw kind 

geschminkt wordt, geef het dan aan bij  juf 

Conny. 

 

De kleding: 

Kleuters : witte kleding 

Groep 3 en 4:  grijze kleding 

Groep 5 en 6: bruine kleding 

Groep 7 en 8 :zwarte kleding 

 

Koop geen kleding als uw kind die niet heeft. Een 

grote trui, shirt in de juiste kleur over hun 

kleding kan ook. 

 

Ouderavond  

Bedankt voor uw komst.  

Het doel was kennismaken met de juf /meester 

van uw kind. 

De impressie -filmpjes die gemaakt zijn in de klas 

verspreiden we niet  i.v.m. privacy. 

Heeft u vragen, opmerkingen dat kan altijd via 

de parro app /mail of telefonisch. 

 
Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 
 
 

Let op : 

• 6 sept Leerlingen 12.00 uur lesvrij  

• 10 september theaterdag om 15.00 

uit 

• 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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