Vogelvlucht

Wij bedanken jullie en alle deelnemers voor deze
geslaagde dag en zien jullie graag volgend jaar
weer!
Status coronamaatregelen
Hoewel de maatregelen om ons heen
langzaamaan versoepeld worden, houden wij tot
op heden de standaard maatregelen nog in acht.
Op dit moment zijn wij ons aan het beraden over
het in school laten van de ouders.
Na de vakantie zullen wij u hier verder over
informeren.
Wij zien namelijk dat de besmettingen vooral bij
leerlingen weer flink aan het oplopen zijn en vragen
ons af of het verstandig is om nu de school te
openen voor ouders.
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Bij het uitgaan van de leerlingen verzoeken wij u
om echt verspreid aan de rand van het hek te
staan. Zo kunnen de leerkrachten goed in de
gaten houden waar de leerlingen voornamelijk
de kleuters heen lopen.

• 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

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Scholierenveldloop
Vorige week was de 38ste AH Jos van
den Berg SCHOLIERENVELDLOOP, helaas
is het niet geheel droog gebleven maar
alles bij elkaar viel het weer toch nog mee en
was het een leuke en gezellig middag!
Er waren ruim 700 deelnemers, die streden voor
hun school en voor eigen roem.
De leerlingen van De Vuurvogel hebben erg goed
hun best gedaan! Wij zijn heel erg trots op
allemaal. Van de jongens heeft zelfs Natnael
Habtetsion Gebremeskel de tweede plaats
bemachtigd! Gefeliciteerd
De Springschans en het Veenlanden College
waren de winnaars van het scholenklassement.

Gym
De gymlessen starten weer op dinsdag 26
oktober.
De leerlingen hebben net als vorig jaar een keer
in de week een uur gym i.p.v. 2x in de week 40
minuten gym.
Dit vanwege de reistijd met de bus naar de
sporthal.
De leerkrachten melden u wanneer uw kind
gymles heeft.
Gymdagen zijn voor de groepen:
• groepen 5 t.m. 8 op dinsdag
• groepen ½ , 3 en 4 op donderdag
Afwezigen/zieken
De Vuurvogel heeft nu ook te maken met een
tekort aan invallers bij zieken en afwezige
leerkrachten.
Zoals eerder vermeld is zullen we als we geen
invaller hebben u af en toe vragen uw kind thuis
te houden een dag of een middag.
Wij danken u voor uw begrip en vooral uw
medewerking.
Wijzigingen
Wij proberen ons leerlingsysteem zo goed
mogelijk up to date te houden zodat wij u altijd
kunnen bereiken. Als er wijzigingen zijn in uw
situatie (ander telefoonnummer, e-mailadres
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etc.) dan verzoeken wij u dat de laten weten aan
Bianca@devuurvogel-uithoorn.nl

De Bibliotheek
De Kinderboekenweek is een feest voor alle
kinderen. Misschien lezen jullie thuis wel extra
vaak en extra lang voor!
In de bibliotheek is ook veel te
doen; voorstellingen, workshops
en vooral heel veel leuke boeken.
Komen jullie snel langs?
Klik hier voor verse leestips en
activiteiten in de bieb.
Groet en veel leesplezier!
Van Connie (leesconsulent op school)

Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel
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