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Jarig
Wij feliciteren Azra Bulut, Sophie Ladage, Gino Hartkamp, Louise Schefferlie, Raul Schrammeijer,
Daimin Zandgrond, Cecilia Hulsker, Imara Weydemuller en Gabi Anastatia van harte met hun verjaardag.

Contributie
Er is een herinnering aan d eouders verstuurd die de contributie nog niet hebben voldaan. U hebt via de
Parro een toelichting ontvangen, waar de contributie voor wordt gebruikt.
Via deze weg willen we de ouders bedanken, die de betaling reeds in orde hebben gemaakt.

Echter hebben we in totaal nog van 31leerlingen nog niet de contributie ontvangen.
In totaal gaat het om €2011,Heeft u vragen of wilt u een betalingsregeling treffen dan kunt u mij een mail sturen naar:
ouderraad.odsdevuurvogel@prokind-scholengroep.nl
Bij inschrijving is er door mij, Arnold Eijgelsheim, directeur, aangegeven dat bij inschrijving (dus
keuze voor onze school, met de daarbij geldende regels) ook lidmaatschap van de oudervereniging
is aangegaan. Bij dit lidmaatschap hoort een contributie. Via deze weg verzoek ik u voor 22 maart
contact op te nemen met de penningmeester, om de nog niet betaalde contributie te bespreken.

STICHTING LEERGELD Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks
meetellen.
Leergeld wil net als ouders dat alle kinderen mee kunnen doen
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen aan een sportieve- of culturele activiteit of schoolreis.
Leergeld helpt met sportschoenen of contributie als daar even geen geld voor is. Want kinderen die
sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te
ontwikkelen. Ook een schoolreis wordt voor kinderen in het basisonderwijs indien nodig betaald door
Leergeld. En soms helpt Leergeld een stukje om het mogelijk te maken om samen naar school te kunnen
fietsen. Leergeld zegt namelijk: nu meedoen, is straks meetellen!

Wie komt in aanmerking
Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale
financiële middelen. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van
Leergeld Voorne-Putten indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet
kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 130% van het
bijstandsniveau ligt. Ook gezinnen die door schulden/aflossingen, aantoonbaar, tot 30% besteedbaar
inkomen hebben of een schuldtraject doorlopen komen in aanmerking.
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Kwaliteitsimpuls
Stichting Prokind Scholengroep heeft onze innovatieve “gespreide schoolreis” ook gezien en gehoord.
Door echt invulling te geven aan de kernwaarde “plezier in leren” door het koppelen van de lesstof binnen
de schoolmuren met de buitenwereld, is er een stimuleringsbudget aan de school gegeven.
Om het team verder uit te dagen om de “gespreide schoolreis” verder vorm te geven is er eenmalig per
groep een budget van €125,- beschikbaar gesteld.
Het team wilt het bestuur, namens de kinderen en de ouders bedanken voor deze mooie impuls, om nog
meer uit het leren te kunnen halen, dan dat we nu al doen.

Schoolfruit
Het schoolfruit voor volgende week is cantaloupe meloen,
komkommer en peer.

Voorleeswedstrijd 2019
De voorrondes van de Vuurvogel voorleeswedstrijd zijn in alle groepen weer begonnen.
Iedereen die daar aan mee wil doen kan zich dan bij de leerkracht opgeven.
Het is misschien voor de kinderen prettig om dit al vroeg te weten want dan kunnen ze in
de vakantie rustig een boekje/verhaal gaan uitzoeken . We hopen natuurlijk dat er weer veel
kinderen meedoen.

Kangoeroewedstrijd 2019
Op donderdag 21 maart vindt de jaarlijkse kangoeroewedstrijd plaats. Dit is de leukste reken- en
wiskunde wedstrijd van Nederland. Ook op onze school zullen wij hier in de groepen 3 t/m 8 aandacht
aan besteden.

Koningsspelen 2019
Op vrijdag 12 april vinden de Nationale Koningspelen plaats. Wij doen hier uiteraard ook aan mee. Dit
jaar hebben we ervoor gekozen om een sponsorloop te organiseren. Er zullen ook aanvullende activiteiten
plaats vinden en we sluiten deze dag af met een gezamenlijke lunch.
We hebben deze dag hulp nodig met bijvoorbeeld het klaar zetten van de lunch.
Ook hebben we ouders nodig die kunnen helpen met het stempelen van de kaarten, en het klaarzetten
van het drinken voor de kinderen. Vindt u het leuk om te helpen? Geef het door aan de leerkracht van de
groep of bij juf Iris.

Schoolkorfbal 2019
Ook dit jaar doet onze school met de groepen 3 t/m 7 mee aan het korfbaltoernooi. Dit wordt gehouden
op woensdagmiddag 22 mei. Na de voorjaarsvakantie krijgt u alle informatie die nodig is.
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Zondag heb ik terug kunnen kijken op twee mooie ontspannen dagen. Vrijdag hebben we weer laten zien
waar we als gemeenschap op de Vuurvogel voor staan. Gelukkig hebben we, met de bomen van 500 kg per
stuk, extra hulp gehad van de gemeente. Vrijdag was ook een intensieve lichamelijke werkdag, maar
gelukkig hebben we met droog weer kunnen werken.
Zaterdagochtend waren we er al weer vroeg bij. Om 09:15 uur stond de koffie klaar! Daltondag 2.0!
Een dag waarbij iedereen de Daltonkernwaardenhebben laten zien. Ik wil iedereen bedanken chool weer
een beetje mooier te maken voor onze kinderen.
Ik wil iedereen bedanken voor het samenwerken, de efficiënte en de zelfstandigheid in
verantwoordelijkheid die ik zaterdag met iedereen heb mogen meemaken. Vult mijn hart met trots.
Bedankt voor jullie inzet, om de school weer een beetje mooier te maken voor onze kinderen.
Maandag met een bakje koffie op het plein de kinderen begroeten. Ben erg benieuwd naar de reacties
van de kinderen. Hieronder een fotogalerij, van alle activiteiten en gerealiseerde resultaat!

Bodembedekking

weekbrief

Wilgenhut

Leerling arena en podium
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Vuurplaats

Wilgen tunnel

Wilgen weven

Resultaat na 2 dagen samenwerken!
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Klassenagenda
activiteiten

Thema’s en toetsen

Groep 1/2a

Thema: Techniek

Groep 1/2b

Thema: Techniek

Groep 3

Thema: Techniek

Groep 4

Thema: Techniek

Groep 5

Thema: Techniek

Groep 6

Thema: Techniek

Groep 7

Thema: Techniek

Groep 8

Thema: Techniek

vrijdag

12 april

koningsspelen

alle groepen

Telefoongebruik van uw kinderen?
Digitaal pesten is een fenomeen waar steeds meer jonge kinderen mee te maken krijgen. De aanschaf
van een smartphone uitstellen of deze afpakken, is niet de manier om dit pesten te voorkomen. Onze
kinderen zullen met social media moeten leren omgaan. En wij als ouders en leerkrachten dus ook. Via
deze weg willen wij u vragen het gebruik van de social media regelmatig te bespreken met uw
kind(eren), zo kunnen zij leren hoe om te gaan met social media.

Tip: Kijk regelmatig mee in de telefoon van uw kind(eren).
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Ouderactiviteit
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