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Kamp groep 8 
Vorige week was groep 8 naar het schoolkamp in 
Balkbrug. Ze hebben daar spelletjes gedaan, een 
speurtocht gehouden, gezwommen en er stond 
nog veel meer op het programma! 
 
Meester Iwan, Meester Walter en juf Marjolein 
waren mee als begeleiding tijdens deze dagen.  
In groep 4 stond daarom juf Nel en in groep 1/2C 
meester Anis ter vervanging. 
 
Schoolfotograaf 
De meeste leerlingen en 
groepen zijn vorige week bij de 
schoolfotograaf geweest. Voor 
groep 8, de broer en zus foto’s 
en de leerlingen die niet 
aanwezig waren, zal op maandag 30 mei 2022 de 
fotograaf aanwezig zijn. 
 
Als de foto’s gereed zijn om besteld te worden 
krijgt u via ons een kaartje met de bestelgegevens. 
 

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 
Op 26 mei is het Hemelvaartdag. Op deze dag zijn 
de leerlingen vrij. De dag na Hemelvaart, vrijdag 27 
mei is ook een vrije dag. Wij hebben dit per abuis 
niet duidelijk vermeld in onze communicatie.  
Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn de 
leerlingen dus vrij van school.  
 
Lunch en tussendoortjes 
Het 10-uurtje en de lunch zijn belangrijke 
momenten van de dag. Op deze momenten krijgen 
de leerlingen weer nieuwe energie zodat ze de 
volgende paar uurtjes weer goed aan de slag 
kunnen met leren. 
 
Deze nieuwe energie krijgen zij vooral door een 
gezond tussendoortje en een gezonde lunch mee 
naar school te nemen.  
 
Wij zien dat veel leerlingen toch nog snoep, koek, 
chocolade, chips etc. mee krijgen. Dit is echt niet 
de bedoeling. Het is slecht voor het gebit, er zit 
vaak veel suiker in, de leerlingen kunnen erg 
onrustig worden door dit soort snacks.  
 
Wij zien graag dat alle leerlingen fruit en bruine 
boterhammen of andere gezonde versnaperingen 
mee krijgen. Wilt u hierop letten als uw kind naar 
school komt?  
 
Ingezonden berichten  
Flyer Positief Opvoeden 
Bijgaand sturen wij u een flyer over de gratis online 
training (meerdere momenten) over positief 
opvoeden. 
 
Nationale Buitenspeeldag 8 juni 
Op woensdag 8 juni wordt er 
door Uithoorn voor Elkaar een 
Nationale Buitenspeeldag georganiseerd.  
Dit belooft een gezellige feestmiddag te worden 
voor jong en oud!  
 
Er wordt nog wel gezocht naar leuke en 
enthousiaste vrijwilligers om bijvoorbeeld wat 
lekkernijen te verzorgen of om te begeleiden bij 
diverse activiteiten.  
 
Wilt u zich hiervoor opgeven dan kunt u een mail 
sturen naar Bianca@devuurvogel-uithoorn.nl of 
naar Marco@videt-uithoorn.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 

• 24 mei: Sportdag 

• 25 mei: Schoolreis groepen 1 t/m 7 

• 26 & 27 mei: Hemelvaart en vrije dag 

• 8 juni: Nationale Buitenspeeldag  

• 17 juni: Lesvrije dag 

• 22 juni: Schoolvoetbaltoernooi 

• 24 juni: Rapport 2 mee 

• 27 juni: Week oudergesprekken 
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