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Datum: 8 september 2021
Nummer: 4
Agenda:
Let op:
• 10 september Theaterdag, de
leerlingen zijn om 15.00 uur uit.
Uitloop 15.15 uur
• 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

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Let op!
• Maandag 13 september, Studiedag,
leerlingen zijn om 12.00 uur uit
• Vrijdag 10 september, theaterdag,
leerlingen zijn om 15.00 uit
Uitloop 15.15 uur i.v.m. de voorstelling

Wilt u zorgen dat uw zoon/dochter een
drinkbeker of drinkfles mee naar school heeft?
De leerlingen kunnen dan extra water bijvullen
als ze dat willen.
Geef uw kind iets extra’s te eten mee.het wordt
een lange, gezellige, intensieve dag.
Helaas mogen wij u nog niet uitnodigen om naar
de voorstelling te komen kijken.
We filmen de voorstelling en sturen u een link
zodat u toch de voorstelling kunt bekijken.
Wilt u niet dat uw kind in beeld is geef het dan
aan bij juf Conny.
De kinderen worden geschminkt die dag voor de
voorstelling door de artiesten.
Mocht uw kind allergisch zijn voor de schminkproducten (huid) of wilt u niet dat uw kind
geschminkt wordt, geef het dan aan bij juf Conny.
We vragen u voor deze dag om uw kind in een
bepaalde kleur kleding naar school te laten komen.
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 dit niet heeft. Een
grote trui, shirt in de juiste kleur over hun kleding
kan ook. Of misschien is er een vriendje of
vriendinnetje waarbij iets geleend kan worden.
Oudermiddag en avond
Bedankt voor uw komst
tijdens de oudermiddag
en avond. Het doel was
kennismaken met de
juf/meester van uw kind.

Theaterdag Mowgli

De impressiefilmpjes die gemaakt zijn in de klas
verspreiden we niet i.v.m. privacy.
Heeft u vragen of opmerkingen dat kan altijd via
de parro app/mail of telefonisch.

We zijn al druk aan het oefenen voor de
theaterdag op vrijdag 10 september van
8.15 - 15.00 uur (uitloop tot 15.15 uur)

Bibliotheeklessen
Omdat wij op allerlei manieren de leerlingen
motiveren om met taal en lezen bezig te zijn,
gaan wij ook dit jaar de Leesplezier en media
bieblessen weer geven. Deze lessen worden
verzorgd in samenwerking met de Bibliotheek
Amstelland. Het is een variërend aanbod van
lessen en op 16 september starten wij met de
leskist ‘Hoeveel talen herken jij?’
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Bent u al lid van de Bibliotheek
Amstelland? Kinderen kunnen
gratis lid worden en hebben zo
toegang tot een grote collectie (prenten)boeken.
En daarnaast vinden kinderen het vaak ook een
erg leuk uitje om naar de bibliotheek te gaan.

Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel

Ingezonden berichten
Videt gaat weer van start met de
SPORTINSTUIF EN FIT MET JE KID
Samen met papa/mama/opa/oma of verzorger
lekker sporten en ravotten in de gymzaal.
Klimmen, klauteren, gooien, vangen en samen
lachen.
Omdat de Scheg nog in aanbouw is gaan we
starten in de nieuwe gymzaal naast het Duet.
Dit is aan de Kuyperlaan 50 in Uithoorn.
De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
Ben jij er ook weer bij?
Sportinstuif
Wanneer: Elke woensdagmiddag
Tijd: van 14:15 tot 16:00 uur
Voor: alle kinderen van 6 t/m 12 jaar

Fit met je kid
Wanneer: Elke vrijdagmiddag
Tijd: van 15:00 tot 16:30 uur
Voor: alle kinderen van 2 t/m 7 jaar met begeleider
Scholierenveldloop
Op woensdag 6 oktober 2021 wordt de
38e Albert Heijn Jos van de
Berg SCHOLIERENVELDLOOP gehouden!!!
De leerlingen hebben hiervoor
een aanmeldformulier
ontvangen.
Tot en met woensdag
22 september kunnen de
formulieren ingeleverd worden
bij de leerkracht.
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