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Dringend gezocht!
Tot op heden zijn er helaas nog geen aanmeldingen, daarom nogmaals een oproep in het belang van uw
kind(eren). Om te zorgen dat uw kind/kinderen luizenvrij blijven, controleren wij ze regelmatig. Wij
zijn op zoek naar iemand die wil helpen bij deze controle. Aanmelden: bij de oma van Danisha de Bruijn
groep 8, haar telefoonnummer is 0647470691.

Bezoek melkveehouderij in Heenvliet
Dinsdag 2 oktober brengt groep 4 van 08:30 uur tot 12:00 uur een bezoek aan de melkveehouderij in
Heenvliet. De kinderen kunnen het beste laarzen of oude schoenen en oude kleding aan trekken.

Schoolfotograaf
Op donderdag 11 oktober zal de schoolfotograaf alle kinderen van de Vuurvogel fotograferen. Elk jaar
worden er een aantal foto’s gemaakt: de individuele foto(‘s), de groepsfoto (klassenfoto) en eventueel
een foto met broer/zus.
- Indien u meerdere kinderen op de Vuurvogel heeft dan gaan deze automatisch met elkaar op de
broer/zus foto. U hoeft hier niets voor te doen.
- Indien u kinderen heeft die (nog) niet op de Vuurvogel zitten of reeds van school zijn, bent u
met uw andere kind(eren) welkom tussen 08:15u en 08:45u; of tussen 15:00u en 15:45u.
- U kunt uw kind(eren) hiervoor opgeven door het strookje van de brief in te vullen en uiterlijk
vrijdag 28 september in te leveren bij de leerkracht van de groep.

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 8
Op 16 oktober staat de voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs gepland. Inloop 19:15 uur aanvang
19:30 uur. Op deze avond zal er een voorlichting over beide scholen worden verzorgd door My College
en de Ring van Putten.

Zwemvangnetregeling 2018-2019
Zit uw zoon/dochter in groep 5 of hoger en heeft hij/zij nog geen zwemdiploma-A?
Dan kunt u gebruik maken van de zwemvangnetregeling. De regeling maakt het mogelijk voor kinderen
vanaf groep 5 of hoger zonder zwemdiploma om gratis zwemlessen te volgen tot het A-diploma. Dit is
niet inkomensafhankelijk. De zwemlessen worden vergoed door de gemeente, omdat we veilig zwemmen
heel belangrijk vinden. Heeft uw zoon / dochter geen brief meegekregen en komt uw zoon/dochter wel
in aanmerking voor de regeling. Dan kunt u bij juffrouw Annie een aanmeldformulier ophalen.
Of klik op de link: aanvraagformulier zwemvangnetregeling 2018-2019
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Samenwerken en verantwoordelijkheid

In de periode na de zomervakantie zijn de boomwortels bij
de vuurplaats een eigen weg gaan zoeken, om voldoende
zuurstof te kunnen krijgen. Helaas is hierbij een onveilige
situatie op het schoolplein ontstaan. Een aantal tegels
werden door de zoektocht omhoog gedrukt. Ongelijke
tegels kunnen ervoor zorgen dat gebruikers van het plein
struikelen en zich vervelend kunnen bezeren.
Leerlingen van groep 7 hebben vandaag, samen met opa
Huib, deze situatie verholpen.

Neemt u maandag ochtend ook even een kijkje bij het resultaat?
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Laatste steentjes!
De kinderen zijn op zoek naar een begeleider die het leuk vind om met hen op toerbeurt aan de het
kunstwerk te werken. Het kunstwerk is bijna klaar! Het zou mooi zijn als we met elkaar de bank klaar
kunnen hebben, voor het weer kouder en natter begint te worden.
Zodra wij klaar zijn, kunnen we de leverancier vragen om de bank af te voegen. Aanmelden bij de
groepsleerkracht van uw (klein) zoon/dochter.

Klassenagenda

projecten

uitstapjes

thema’s

toetsen

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Di 02-10 bezoek melkveehouderij in
Heenvliet
Di 02-10 bezoek aan Madurodam en
strand van Scheveningen in het
kader van thema Nederland

Groep 6

Nederland week 4 Limburg, Noord
Brabant en Zeeland
Oost-Europa

Groep 7
Groep 8

Activiteiten in de komende tijd
Dinsdag
02 oktober
Dinsdag
02 oktober
Woensdag
10 oktober
Donderdag
11 oktober
Dinsdag
16 oktober
Vrijdag 19 oktober t/m zondag 28 oktober 2018
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Groep 5 naar Madurodam
Groep 4 naar Heenvliet
Boekenmarkt
Schoolfotograaf
Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs
Herfstvakantie
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