Vogelvlucht

Doorgeven van wijzigingen
Wij moeten regelmatig ouders/verzorgers van
leerlingen bellen of mailen. Helaas gebeurt het dan
regelmatig dat de gegevens gewijzigd zijn en
daarom niet meer goed in onze administratie staan.
Wilt u bij wijzigingen van uw telefoonnummer,
mailadres, postadres enz. dit ook aan ons
doorgeven zodat wij u altijd kunnen bereiken?

Arthur van Schendellaan 53
1422 LB Uithoorn
Tel: 0297 – 521 755
www.devuurvogel-uithoorn.nl
info@devuurvogel-uithoorn.nl
mr@devuurvogel-uithoorn.nl

Ouderbijdrage
Inmiddels zijn wij druk bezig met de voorbereiding
voor de komende activiteiten. Ook de schoolreis is
hier een onderdeel van.
Helaas hebben wij nog niet voldoende
ouderbijdrage ontvangen om alle activiteiten door
te kunnen laten gaan. Wij zullen nogmaals een
herinnering versturen aan de ouders die nog niet
betaald hebben.

Datum: 28 maart 2022
Nummer: 16
Agenda:
• 14 april: Paasontbijt
• 15 t/m 18 april: Paasvakantie
• 19 april: Studiedag, leerlingen lesvrij
• 20 t/m 22 april: Eindtoets groep 8
• 22 april: Koningsspelen
• 25 april t/m 6 mei: Meivakantie

Rapporten inleveren
Graag ontvangen wij de rapporten weer van de
leerlingen retour zodat we deze direct bij de hand
hebben als we de eindrapporten gaan klaarmaken.

Paasontbijt
Op donderdag 14 april vieren wij Pasen en houden
wij hier op school het Paasontbijt.
Omdat wij wel nog voorzichtig willen zijn met het
uitwisselen van eten verzoeken wij u om zelf een
leuk paasontbijt voor uw zoon of dochter te maken.

Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel

Iedereen neemt dus zelf een ontbijt, bord, bestek
en beker mee deze dag. Wij zullen dit aanvullen
met een extra versnapering.
Ramadan
Op 1 april start de Ramadan.
Omdat dit over het algemeen geldt voor leerlingen
vanaf de middelbare school vernemen wij graag
van u als uw zoon of dochter hieraan meedoet. Dit
kunt u doen door een Parro bericht te sturen naar
de leerkracht van uw kind.
Als uw zoon/dochter mee doet met de Ramadan
dan verzoeken wij u om rekening te houden met
de energiebalans tijdens schooltijd. Het leren,
spelen, opletten, actief bezig zijn en alert blijven
kost veel energie voor kinderen. Wellicht kunt u
afspraken maken dat er tijdens schooltijd wel iets
genuttigd kan worden.
De Vuurvogel -Uithoorn

