Vogelvlucht

Ben jij of ken je een leerkracht met vakmanschap,
lef en bevlogenheid? Dan komen we graag met je
in contact! Stuur een mail naar
conny@devuurvogel-uithoorn.nl of
bel naar 0297-521755.
Bijgaand sturen wij u ook nog de officiële vacature.
Wilt u deze in uw netwerk verspreiden?
Ingezonden berichten
Nationale Buitenspeeldag 8 juni
Wilt u nog meehelpen tijdens de Nationale
Buitenspeeldag op woensdag 8 juni?
Stuurt u dan een mail naar
Bianca@devuurvogel-uithoorn.nl
of naar Marco@videt-uithoorn.nl
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Agenda:

Week van de jonge mantelzorger
In de bijlage treft u een flyer over
activiteiten die georganiseerd
worden voor jonge mantelzorgers.

• 8 juni: Nationale Buitenspeeldag
• 17 juni: Lesvrije dag
• 22 juni: Fairplaycup Schoolvoetbaltoernooi
• 24 juni: Rapport 2 mee
• 27 juni: Week oudergesprekken
• 7 juli: Musical groep 8
• 11 juli: Afscheid groep 8
• 13 juli: Zomerfeest
• 15 juli: Lesvrije dag, start zomervakantie
• 29 augustus: Eerste schooldag

Kunstroute Zijdelveld
Op zaterdag 11 en zondag
12 juni wordt een interactieve
kunstroute georganiseerd.
In de bijlage vindt u alle
informatie over de route.
Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel

Schoolfotograaf
Afgelopen maandag zijn de
leerlingen van groep 8 en de
broer en zus foto’s gemaakt.
Als de foto’s gereed zijn om besteld te worden
krijgt u via ons een kaartje met de bestelgegevens.
Juffen en meesters gezocht
In de afgelopen periode hebben wij
erg ons best gedaan om het
leraren tekort hier op school op te
vangen. Dit is wat ons betreft (op
een enkele keer na) ook goed gelukt!
Voor het aankomende schooljaar willen wij zorgen
dat we hier nog beter op in kunnen spelen.
Daarom zijn wij op zoek naar juffen en meesters
die ons team willen versterken.
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