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Agenda
Kleutervrije vrijdag
Kerstdiner
Opruimdag met ouders
Kerstvakantie

woensdag
donderdag
vrijdag

Studiewerkdag alle leerlingen vrij
Luizenpluizen
Voorjaarsvakantie

maandag
woensdag
maandag

18 januari
1 februari
19 december
20 december
21 december t/m vrijdag
4 januari
7 januari
9 januari
18 februari t/m vrijdag
22 februari

In blijde verwachting…

Zowel juf Sandrine uit groep 1/2-C als juf Anne uit groep 1/2-A en groep 3 verwachten rond april/mei
een kindje. We zijn erg blij voor ze en we wensen ze een goede tijd toe!
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Sinterklaas

Op woensdag 5 december was het groot feest op de
Vuurvogel! Alle kinderen en ook veel ouders verzamelden
zich op het schoolplein en daar werden Sinterklaas en zijn
Pieten zingend en springend verwelkomd op onze school.
Dit jaar kwam de Sint aan in een prachtige oldtimer!
Na het welkom ging iedereen naar binnen en werd er voor
de groepen 1 t/m 6 een fantastische voorstelling gegeven
door Sinterklaas en zijn Pieten waarbij de kinderen
helemaal uit hun dak gingen.
Tussentijds waren er nog twee andere Pieten die in de
groepen de kinderen en juffen gingen schminken en
heerlijke pepernoten uitdeelden.
Na de voorstelling gingen de kinderen weer naar de klassen
om hun cadeautjes uit te pakken of om de gemaakte
surprises te bewonderen en daarmee aan de slag te gaan. De groepen 7 & 8 werden blij
verrast door een bezoek van de Sint en hebben ook gezellig samen hun surprises uitgepakt.
We kunnen dus weer terugkijken op een zeer geslaagde ochtend!
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De stoomboot van 6A
De kinderen van groep 6A hebben de afgelopen weken
samen gewerkt aan de stoomboot van Sinterklaas. Per
tweetal hebben zij een kamer uit de stoomboot
vormgegeven. De kinderen hebben veel creativiteit laten
zien bij het ontwerpen van de machinekamer, de kombuis,
de pietenkamer, de stal van Amerigo, de kamer van
Sinterklaas, de pepernoten- en pakjeskamer, de badkamer
en de stuurhut. De stoomboot is dan ook een heel mooi
groepswerk geworden.
Ook de surprises voor 5 december zagen er schitterend uit!
Super dat iedereen er zoveel moeite en energie in heeft
gestopt!
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Voorlezen bij de kleuters
Vorige week maandag, woensdag of donderdag was het om 8.15 uur steeds heel stil in één
van de kleutergroepen. Er werd ademloos geluisterd door de kinderen en ouders naar een
prachtig sinterklaasverhaal voorgelezen door Connie van bibliotheek Amstelland.
Wat fijn dat zo veel ouders (en broertjes & zusjes) mee hebben kunnen genieten.

Oproep!
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL DE VUURVOGEL UITHOORN
Uw kans om mee te praten over het beleid op de Vuurvogel! De Medezeggenschapsraad (MR) van de
Vuurvogel is op zoek naar versterking!
In verband met het vertrek van een ouder uit de MR en de overplaatsing van een andere ouder naar
de GMR, zijn er na de kerstvakantie twee vacatures in de oudergeleding.
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en praat mee over een aantal beleidsstukken en
plannen van de school. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheden ten aanzien van het beleid,
de plannen en de begroting. Op deze manier dragen we bij aan het verder verbeteren van de kwaliteit
van de school.
Dat is niet alleen leuk en leerzaam, maar ook noodzakelijk. Want de kwaliteit van het onderwijs en de
school hangt sterk af van de wijze waarop ouders, leerlingen, leerkrachten en directie met elkaar
omgaan.
Mocht u belangstelling hebben, verzoeken wij u dit uiterlijk voor 20 december a.s. aan te geven via
mr@devuurvogel-uithoorn.nl Bij meerdere kandidaten zal er een verkiezing plaats vinden en zullen de
kandidaten in de nieuwsbrief aan u worden voorgesteld.
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Jumbo spaaractie
Inmiddels is de Jumbo Sparen voor je School actie afgelopen en zijn wij geëindigd met een totaal van
2977 gespaarde schoolpunten! Iedereen hartelijk bedankt voor het meesparen.
De gespaarde punten worden momenteel omgezet in waardecheques en binnenkort zal er contact
met ons opgenomen worden voor het afstemmen van het uitreikmoment van deze cheque.
In januari kunnen wij een keuze gaan maken over welke schoolartikelen wij hiervoor kunnen bestellen.
Uiteraard zullen wij u hier verder over informeren!

Parkeren
Even geleden hebben wij een stukje in de Vogelvlucht geschreven
over het parkeerbeleid. Helaas is het nog steeds zo dat het parkeren
niet gebeurt zoals dat hoort. Voor ieders veiligheid verzoeken wij u
daarom nogmaals uitdrukkelijk om uw auto tijdens het halen en
brengen van uw kind echt te parkeren in een parkeervak.
In de nieuwbouwwijk naast de school, in de vakken van de
Coudenhoveflat en bij de parkeerplaats bij de snackbar kunt u
relatief snel uw kind veilig naar school brengen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
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