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Koningsspelen 
Vrijdag 22 mei (morgen) zullen wij hier op school 
met de Koningsspelen meedoen. De kleine pauze 
hebben wij voor elke groep verlengd en Videt zal 
hier diverse activiteiten op het plein organiseren 
waaraan de leerlingen mee gaan doen.  
 

Het zou leuk zijn als 
uw zoon/dochter 
iets oranjes of 
rood/wit/blauws 
aan heeft om de dag  
nog feestelijker te 
maken. 

 
 
 
 
 

Er wordt ook aandacht besteed aan het 
Koningsontbijt. 

• Wij zullen dit als 10-uurtje of tijdens de 
lunch gaan nuttigen.  

• Omdat de ervaring is dat het geen flinke 
maaltijd is vragen wij u: 

• om uw zoon/dochter net zoals altijd fruit, 
water en een lunch mee te geven.  

 
Wij verheugen ons op een gezellige dag! 
 
 
Meivakantie 
Vanaf maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 
2022 is er Meivakantie.  
 
Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie toe! 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Schoolfotograaf 
Na de vakantie zal op donderdag 12 mei de 
schoolfotograaf op school komen om de jaarlijkse 
schoolfoto’s te maken. 
Op deze dag zullen de groepen 1 t/m 7 
gefotografeerd worden. Voor groep 8 zal een 
andere datum gepland worden. 
 
De achtergrond kleur zal 
net als voorgaande jaren 
lichtblauw zijn. 
 
Als de foto’s gereed zijn 
om besteld te worden 
krijgt u via ons een kaartje 
met de bestelgegevens. 
 
 
Schoolreis groepen 1 t/m 7  
Op woensdag 25 mei 2022 gaan de 
leerlingen van de groepen 1 t/m 7 
op schoolreis.  
Op dit moment zijn wij bezig met de 
laatste puntjes te regelen. Zodra 
alles definitief bevestigd is zullen wij 
u verder informeren over deze dag. 
 
 

• 22 april: Koningsspelen 

• 25 april t/m 6 mei: Meivakantie 

• 12 mei: Schoolfotograaf 

• 11 t/m 13 mei: Schoolkamp groep 8 

• 24 mei: Sportdag 

• 25 mei: Schoolreis groepen 1 t/m 7 

• 8 juni: Nationale Buitenspeeldag  

• 17 juni: Lesvrije dag 

• 22 juni: Schoolvoetbaltoernooi 

• 24 juni: Rapport 2 mee 

• 27 juni: Week oudergesprekken 
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Ouderbijdrage  
Wij hebben gemerkt dat er 
steeds meer vragen gesteld 
worden over het wel of niet 
moeten betalen van de 
vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Graag willen wij u hier meer informatie over geven. 
Sinds 1 augustus 2021 geldt een verscherpte Wet 
Vrijwillige Ouderbijdrage. In deze wet staat dat alle 
leerlingen mee moeten kunnen doen aan alle extra 
activiteiten en programma’s die de school 
organiseert buiten het verplichte lesprogramma.  
 
Het idee achter de wet is dat kansgelijkheid niet 
alleen een kwestie is van goed onderwijs maar ook in 
de extra activiteiten die georganiseerd worden. De 
leerlingen voelen dat iedereen telt en erbij hoort. 
Iedereen moet mee kunnen doen.  
Hier staan wij ook volledig achter.  
 
Ouders mogen dus besluiten om de vrijwillige 
ouderbijdrage niet te betalen, zonder dat de 
leerling uitgesloten kan worden van de activiteiten.  
Het is alleen wel zo dat als de vrijwillige 
ouderbijdrage niet voldoende betaald wordt, er 
geen extra activiteiten meer georganiseerd kunnen 
worden. 
Kortweg omdat er dan niet voldoende budget is 
om dit te financieren. 
Er  zullen  dan keuzes gemaakt moeten worden in 
het (extra) aanbod. 
 
Wij verzoeken u daarom om de jaarlijkse vrijwillige 
ouderbijdrage dan ook te blijven overmaken. 
Lukt dit absoluut niet, laat het dan weten aan juf 
Conny zodat er wellicht afspraken gemaakt kunnen 
worden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 
 


