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Vrijdag 17 juni lesvrije dag 
Op vrijdag 17 juni is een lesvrije 
dag gepland. De leerlingen zijn 
deze dag vrij van school. 
Graag zien wij iedereen 
aanstaande maandag  
weer terug!  
 
Schoolvoetbaltoernooi Fairplaycup 

Op woensdag 22 juni is het 
zover! Dan zal het Fairplaycup 
schoolvoetbaltoernooi 
plaatsvinden bij de 

Legmeervogels in de Legmeer. 
Alle scholen van Wijzer aan de Amstel doen hier-aan 
mee en het belooft een leuke dag te worden! 
 
Wij zijn nog wel op zoek naar 
ouders/opa’s/oma’s/tantes die een team willen 
begeleiden tijdens dit evenement. 
Wilt u zich hiervoor opgeven dan ontvangt Bianca 
de Vries graag een e-mail van u. E-mail: 
Bianca@devuurvogel-uithoorn.nl 

Hoewel eerder anders is gecommuniceerd, is het 
helaas toch niet toegestaan om een oudere broer of 
zus als coach mee te nemen. Dit in verband met de 
verantwoordelijkheid voor de leerlingen.  
 
Afscheid en musical groep 8 
Op maandag 11 juli zal groep 8 de musical 
presenteren aan hun ouders. De leerkracht zal u 
daar nog verder over informeren.  
Ook nemen zij op deze dag afscheid van onze 
school. Uiteindelijk hebben wij besloten om dit met 
elkaar te combineren zodat het één mooie en 
speciale dag wordt voor groep 8.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Gezonde snacks en traktaties 
Traktaties mogen feestelijk zijn. Tenslotte is een 
verjaardag een feestje. Maar nog steeds 
constateren wij dat sommige traktaties enorme 
creaties zijn van snoep, koek en chocola. 
Ook bij de 10-uurtjes en lunch zien wij veel 
ongezonde tussendoortjes voorbij komen. 
 

Wij verzoeken u daarom 
om echt een gezonde 
traktatie of een gezond 
tussendoortje mee te 
geven aan uw zoon of 
dochter.  

 
Een gezonde traktatie of gezond tussendoortje is 
iets waar niet teveel vet en suiker in zit. U kunt 
denken aan ‘verstandig snoep’ bijvoorbeeld fruit, 
groente (worteltjes, reepjes paprika), pepsels, 
rijstwafels, soepstengels en als traktatie popcorn.  
Kijk voor suggesties op: www.gezondtrakteren.nl. 
 
En u kunt ook denken aan niet eetbare traktaties.  
Een traktatie hoeft niet altijd iets eetbaars te zijn. Je 
kunt kinderen ook blij maken met bijvoorbeeld een 
stuiterbal, stickers, kleurboekje, knikkers, potloden 
en bellenblaas. Het gaat er vooral om dat de 
traktatie er leuk uit ziet… 
 
Bijgaand sturen wij u een flyer over hoe belangrijk 
het is om groente & fruit te eten.  
 
Vriendelijke groet, Team De Vuurvogel 

• 17 juni: Lesvrije dag 

• 22 juni: Fairplaycup Schoolvoetbaltoernooi 

• 24 juni: Rapport 2 mee 

• 27 juni: Week oudergesprekken 

• 11 juli: Musical en afscheid groep 8 

• 13 juli: Zomerfeest  

• 15 juli: Lesvrije dag, start zomervakantie 

• 29 augustus: Eerste schooldag 
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