Vogelvlucht
Sint Maarten lopen
Binnenkort is het Sint Maarten.
Omdat wij hier graag iets leuks voor organiseren
nodigen wij u uit om samen met uw
zoon/dochter een rondje door de school te
komen wandelen zodat u de lampionnen kunt
bewonderen.
Dit gaan wij doen op woensdag 10 november 2021
We hebben de volgende verdeling gemaakt:
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-

Datum: 4 November
Nummer: 8
Agenda:

-

• 10 nov Sint Maarten, rondje in school
• 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

17.00 – 17.15 uur de leerlingen met
achternaam van A t/m M
17.15 uur – 17.30 uur de leerlingen met
achternaam van N t/m Z

U mag dan een rondje door de school komen
wandelen en na afloop krijgen de leerlingen nog
iets te smikkelen.
Donderdag nemen de leerlingen de lampionnen
mee naar huis.
Wij vragen u de passende veiligheidsmatregelen
in acht te nemen als u op 10 november het
lampionnentochtje loopt.
In het schoolgebouw, in de gangen, aub een
mondkapje op en uw handen desinfecteren bij
binnenkomst en verlaten van het gebouw.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Status coronamaatregelen
Tijdens de persconferentie van afgelopen
dinsdag hebben we kunnen zien dat er een groot
aantal maatregelen weer ingevoerd gaat
worden.
Omdat wij bij ons op school continue voorzichtig
zijn gebleven kunnen wij de maatregelen nu
houden zoals ze zijn. Op dit moment zullen er
nog geen veranderingen zijn.
Zodra er meer mogelijk is zullen wij u daarover
informeren.

Ingekomen berichten
Videt
Videt heeft weer iets leuks voor onze jongeren
bedacht. Zij organiseren nu elke dinsdag een
‘Sport en spel inloop’ voor de groepen 4, 5 en 6.
WAAR?
HOE LAAT?
WANNEER?

In het Buurtnest
15.00 – 16.00 uur
Elke dinsdag

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel

De Vuurvogel -Uithoorn

