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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Film theateroptreden Mowgli 
De film van het 
theateroptreden Mowgli is 
volop in de maak. Wij 
verwachten het deze 

week/begin volgende week aan u te laten zien.  
 
De ingezonden berichten 
 
Ouder- en kind adviseur 
Bijgaand sturen wij de folder van onze ouder- en 
kind adviseur. 
 
 

Scholierenveldloop 
Op woensdag 6 oktober 2021 wordt de  
38e Albert Heijn Jos van de 
Berg SCHOLIERENVELDLOOP gehouden!!! 
 

De leerlingen hebben hiervoor een 
aanmeldformulier ontvangen.  
De formulieren kunnen tot 
aanstaande donderdag ingeleverd 
worden bij de leerkracht. 

 
Jeugd Theater School Uithoorn 

De Jeugd Theater School Uithoorn start vanaf 
september 2021 op de donderdagen voor het 
eerst met een seizoen theaterlessen.  

 
Het is voor leerlingen van 8 t/m 15 jaar. Voor 
meer informatie kun je kijken op de website 
https://www.jtsu.nl/  
  
De Bibliotheek 

Bent u al lid van de Bibliotheek 
Amstelland? Kinderen kunnen 
gratis lid worden en hebben zo 

toegang tot een grote collectie (prenten)boeken.  
 
Daarnaast vinden kinderen het vaak ook een erg 
leuk uitje om naar de bibliotheek te gaan en 
worden er regelmatig leuke activiteiten 
georganiseerd. 
 
Sportinstuif en Fit met je Kid bij Videt 
Samen met papa/mama/opa/oma of verzorger 
lekker sporten en ravotten in de gymzaal.  
 
Locatie: Gymzaal naast het Duet 
Adres: Kuyperlaan 50 in Uithoorn 
Kosten: Gratis en aanmelden is niet nodig. 
 
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 
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 
 

• 6 okt Start kinderboekenweek 

• 6 okt Scholierenveldloop 

• 11 okt Voorlichtingsavond VO, gr.8 

• 15 okt Gesprekken gr. 8 NIO 

• 18 t/m 22 okt Herfstvakantie 

• 15 nov Leerlingen lesvrij 

• 16 nov leerlingen lesvrij 

• 22 nov Week oudergesprekken ZIEN 

• 3 dec Sinterklaasviering tot 12.00 uur, 

daarna leerlingen vrij 

• 6 dec Leerlingen vanaf 11.45 uur les 

• 22 dec Leerlingen vanaf 12.00 uur 

lesvrij, om 17.00 uur Kerstdiner 

• 24 dec Leerlingen lesvrij 
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