Vogelvlucht

Gezonde maaltijden
Het valt ons op dat leerlingen regelmatig
ongezonde snacks zoals koek, snoep en chips mee
naar school krijgen. Wij proberen iedereen te
stimuleren om een gezond eet- en leefpatroon aan
te houden. Deze snacks vallen daar niet onder.
Rond 10 uur hebben de kinderen een korte pauze.
Wilt u voor de ochtendpauze water en fruit
meegeven? Als het niet iedere dag lukt dan graag
zo vaak mogelijk.
Daarnaast verwachten wij dat u uw zoon/dochter
een gezonde lunch meegeeft.
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Om u te helpen wat inspiratie op te doen, sturen
wij u bijgaand een flyer over het klaarmaken van
een lunchbox.
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Agenda:

Herhaling
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.

• 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
• 12 mei: Schoolfotograaf
• 11 t/m 13 mei: Schoolkamp groep 8
• 23 mei: Theaterdag
• 24 mei: Sportdag
• 25 mei: Schoolreis groepen 1 t/m 7

Iedereen neemt dus zelf een ontbijt, bord, bestek
en beker mee deze dag. Wij zullen dit aanvullen
met een extra versnapering.

Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel

Zelftesten
Morgen geven wij de leerlingen weer een aantal
zelftesten mee naar huis. Wilt u uw zoon/dochter
morgenochtend een plastic zak meegeven zodat
de testen makkelijk meegenomen kunnen worden?
Voor leerlingen vanaf groep 6 geldt het advies om
een zelftest te doen bij klachten. Uiteraard kunt u
dit ook bij uw zoon/dochter doen als zij in een
lagere groep zit.
Als u geen gebruik wilt maken van de zelftesten
deelt u ze dan alstublieft uit aan iemand in uw
omgeving. Zo maakt u iemand anders blij en
worden er geen zelftesten verspild.
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