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Jarig
Wij feliciteren van harte Chelsea Debipersad, Levani Gorissen, Virginio Wijks, Jahvani Mook, Adem
Ademi en Daivy Benilia met hun verjaardag.

Schoolfruit
Het schoolfruit de komende week is appel, sinaasappel en banaan

Groep 8 procedure advisering
De cito-screening is achter de rug. Aankomende week worden de adviezen gemaakt. Vrijdag 8 februari
a.s. krijgen de kinderen om 15:00 uur het advies mee naar huis. Maandag, dinsdag en donderdag
respectievelijk 11/12/14 februari vinden de adviesgesprekken plaats, uw kind is hierbij aanwezig. U
krijgt hier via Parro een uitnodiging voor.
Vrijdag 15 -2-2019 krijgen de leerlingen de code mee naar huis. >Hiermee maakt u de inschrijving
definitief. U kunt uw zoon/dochter echter al wel; vast inchrijven op de school van uw keuze.

Ouder-peuterochtend
In verband met onvoorziene omstandigheden gaat de ouder-peuterochtend van woensdag 6 februari
niet door. Onze excuses voor het ongemak.

Valentijnsdisco
Op donderdag 14 februari is er een Valentijnsdisco voor de groepen
5 t/m 8. Verdere informatie hierover volgt.

Contributie
Via de schoolmail is er aan de ouders een mail gestuurd, met d herinnering om de contributie voor de
vereniging te voldoen. Via deze weg willen we de ouders bedanken die de betaling reeds in orde hebben
gemaakt. Via deze weg willen we aan de ouder(s) / verzorger(s) aandacht vragen om de betaling voor
het lidmaatschap in orde te maken.
Voor vrijdag 08 februari 2019 over te maken ten name van OR ODS De Vuurvogel op:
ING banknummer: NL 19INGB 0004 7553 94. Graag onder vermelding van de naam van uw kind en de
groep. Indien u contant wilt betalen dan kan dat op maandag, dinsdag en/of donderdag bij de gastvrouw
van school, Juf Annie of op woensdag om 12.15u bij mij in de koffiekamer. Heeft u vragen of wilt u een
betalingsregeling treffen dan kunt u mij een mail sturen naar: ouderraad.odsdevuurvogel@prokindscholengroep.nl
Groep 1 t/m 4 € 57,50 inclusief kosten mini-vierdaagse
Groep 5 t/m 7 € 53,00
Groep 8
€ 59,00 exclusief kosten werkweek € 100,00
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Open Dag woensdag 6 februari 2019
Aanstaande woensdag is er een Open Dag. Op deze dag houden alle Openbare scholen in Spijkenisse
een opendag. Op deze dag kunnen belangstellende n de school bekijken. Op deze dag zullen we het
gewone dagprogramma draaien.
Op 20 maart 2019 zal de school de deuren openstellen voor de landelijke Dalton dag.

Hulp gevraagd
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het realiseren van 6
mobiele keukens. De kinderen gebruiken deze tijdens de
thema’s om te leren koken en bakken. Nu willen we de
keukentjes verder inrichten! Daarbij hebben we uw hulp nodig!

Keukentjes inrichten met nieuwe spullen, zodat de kinderen met goede en mooie
materialen kunnen gaan werken. Hiervoor heeft de school een beperkt budget!
Daarom willen we uw ondersteuning vragen.
Weet of kent u iemand die de school zou kunnen sponsoren! Werkt u bij een
bedrijf die de apparaten / inrichting zou kunnen leveren en hier een mooie
schoolprijs voor kan maken.
Dan kunt u dit aangeven / doorgeven bij meester Arnold.
Namens de kinderen en het team alvast bedankt voor het meedenken.

Klassenagenda
activiteiten

Thema’s en toetsen

Groep 1/2a

Vrijdag 8 februari

Historyland

Dinosaurussen

Groep 1/2b

Vrijdag 8 februari

Historyland

Dinosaurussen

Groep 3

Donderdag 7 februari Historyland

Dinosaurussen

Groep 4

Donderdag 7 februari Historyland

Wanneer was het? Dinosaurussen

Groep 5

Geschiedenis: wk. 4 De Grieken

Groep 6

Alles in een:

Groep 7

Alles in een:

Groep 8

Alles in een: 1e Wereldoorlog

Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
vrijdag

6 februari
14 febr uari
19 febr uari
20 februari
22 februari t/m zondag 10 maart
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Open dag “Prokind”
Valentijnsdisco
Historyland
Museum 40-45 R’dam
Voorjaarsvakantie

groep 5 t/m 8
groep 5
groep 8
alle groepen

