Vogelvlucht

Coronabesmettingen in school
Hoewel wij erg verheugd waren dat de scholen na
de vakantie gewoon weer open mochten gaan,
merken wij dat het aantal besmette leerlingen toch
snel oploopt.
Uiteraard blijven wij proberen om de lessen zoveel
mogelijk door te laten gaan en houden ons aan de
volgende punten:
• De GGD regels/RIVM veranderen steeds.
• We gaan uit van de informatie die de GGD ons
geeft. We houden ons ook aan de
adviezen/richtlijnen en wettelijke afspraken.
• Hoe lastig het voor u en ons is, veiligheid en
gezondheid gaan boven alles.
• U mag helaas het terrein niet op.
• Alleen op afspraak mag u op dit moment de
school in.
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Datum: 20 januari 2022
Nummer: 12
Agenda:
• 26 jan t/m 5 feb: Nationale Voorleesdagen
• 7 en 8 feb: Studiedagen, alle leerlingen vrij
• 31 jan: Intekenen oudergesprekken via Parro
• 11 feb: Rapport 1 mee
• 14 t/m 18 feb: Week van de oudergesprekken
• 21 t/m 25 feb: Krokusvakantie
• 7 mrt: Studiemiddag, leerlingen vanaf 12.00
uur lesvrij
• 15 t/m 18 april: Paasvakantie
• 19 april: Studiedag, leerlingen lesvrij
• 20 t/m 22 april: Eindtoets groep 8
• 25 april t/m 6 mei: Meivakantie
Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen lopen dit jaar van
26 januari tot en met 5 februari 2022.
Hoewel we al veel aandacht geven aan het
(voor)lezen in de klassen zullen wij in deze periode
nog eens extra veel tijd aan (voor)lezen besteden.
Maken jullie dit jaar ook weer een foto van het
(voor)lezen aan/met je vader, moeder, broer, zus,
konijn, hamster, kat, hond, knuffel of vis?

Mondkapje en zelftesten
Van de groepen 6, 7 & 8 dragen alle leerlingen een
mondkapje in school, in de gangen.
• Ook alle volwassenen in school.
• Als de leerlingen zitten mag het mondkapje af.
• De leerlingen krijgen regelmatig zelftesten mee.
Wij zien dat veel leerlingen voorzichtig zijn en zich
houden aan de maatregelen. Ook het aanpassen aan
de verschillende situaties pakken zij goed op.
Dank jullie wel hiervoor, wij zijn trots op jullie!
Ingezonden berichten
Training Piep zei de muis
Piep zei de Muis is een training
voor kinderen die thuis of in
hun directe omgeving met
stress of spanningen te maken
hebben (gehad). Piep is een
leuke handpop die vertelt over wat hij allemaal
meemaakt. Hij nodigt kinderen uit om voor allerlei
situaties een oplossing te zoeken.
Daarnaast staat het positief bekrachtigen van het
kind centraal en wordt er gewerkt aan een positief
zelfbeeld.
Zie voor meer informatie bijgaande flyer.
Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel

Veel leesplezier!
De Vuurvogel -Uithoorn

