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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad 
en zijn blij om de leerlingen weer welkom te 
heten op school. 
 

Status coronamaatregelen 
Hoewel de maatregelen om ons heen nog niet 
gewijzigd zijn, lopen de besmettingen weer flink 
op en lopen de ziekenhuizen weer vol.  
 
Omdat onze gangen erg smal zijn en de ruimtes 
te klein voor zoveel mensen tegelijk, willen wij 
geen enkel risico nemen met de kans op 
eventuele besmettingen. 
 
Daarom hebben wij besloten dat we nog steeds 
de ouders niet in school laten. Zodra er meer 
mogelijk is zullen wij u daarover informeren. 
 
 

Bij het uitgaan van de leerlingen verzoeken wij u 
om echt verspreid aan de rand van het hek te 
staan op het plein. Zo kunnen de leerkrachten 
goed in de gaten houden waar de leerlingen 
heen lopen. 
 
Inloop 
We overwegen wel inloop middagen te 
organiseren zodat u wel de school in kan. 
Dit zal natuurlijk in kleine groepjes gebeuren. 
 
 
De Kinderboekenweek 

  

 

Op woensdag 6 oktober 2021 werd de 
Kinderboekenweek geopend door de leerkrachten.  
Zij waren verkleed als: kok, verpleegster, accountant, 
brandweervrouw, voetballer, boerin en filmster. 

Op donderdag 7 oktober, kwam de heer 
Dirk (medewerker N.S.) verkleed als conducteur 
voorlezen bij groep 1 t/m 4.   

Dinsdag 12 oktober kregen alle leerlingen een les 
van de bibliotheek functionarissen.  

De bovenbouw schreef een verhaal over: ‘Worden 
wat je wil’, wat door de winnaars (gouden griffel) 
van het mooiste verhaal werd voorgelezen in de 
onderbouw. De groepen 1 t/m 4 maakten hier een 
tekening bij om zo een gouden penseel te kunnen 
winnen. 

Vrijdag 15 oktober mochten alle leerlingen hun 
lievelingsboek meenemen naar school en erover 
vertellen. 

Alle dagen hebben zo extra in het teken gestaan 
van lezen. Dit gaan we uiteraard, de rest van het 
schooljaar, voortzetten! 

Muzieklessen 
Vanaf maandag 25 oktober krijgen de leerlingen 
van groep 3 t/m 8 wekelijks muziekles van een 
muziekdocent.  

Na de Kerstvakanties starten de kleuters met 
muzieklessen van Mama Coelia. 
 
Tijdens de muzieklessen wordt er ingespeeld op 

• 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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diverse vaardigheden: motorische ontwikkeling, 
stemcontrole, houding, bewegen om wat stoom 
te kunnen afblazen, smaak ontwikkelen en 
oriëntatie op cultureel vlak, samenwerken en 
ritmegevoel. 

Gymlessen 
Op dinsdag 26 oktober starten de gymlessen 
weer in de tijdelijke gymzaal.  
- Groep 5 t/m 8 gymt op dinsdag. 
- Groep 1 t/m 4 gymt op donderdag. 

Wilt u zorgen dat de leerlingen hun gymkleding 
mee naar school nemen? Als er geen gymkleding 
is kunnen de leerlingen helaas niet meedoen 
met de les.  

De GMR 
Na jarenlang actief te zijn geweest in de GMR 
gaat Nick Bergman het stokje nu overdragen aan 
iemand anders. Wij bedanken hem voor alle 
inzet van afgelopen jaren. 

Wilt u als ouder ook actief meedenken in de 
GMR? Wij zoeken een nieuwe vertegenwoordiger! 
Als u interesse heeft dan kunt u contact opnemen 
met juf Conny. 

 
Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 
 


