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Jarig
Wij feliciteren Ryley Eilering, Sakiena Goelab, Bryan van Munster en Alicia Klaucke van harte met hun
verjaardag.

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

Wereldmuziek
De kinderen van groep 7 gaan dinsdag 29 januari , luisteren naar Wereldmuziek. Die ochtend kunnen zij
om 11:45 uur naar huis en wij vertrekken richting De Stoep om 13:00 uur.

Mobiele keukentjes
Afgelopen jaren hebben de kinderen laten zien dat ze goed om kunnen gaan met de verschillende
kookopdrachten. Mooi om te zien dat bij de verschillende lessen de kernwaarden samenwerken,
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid sterk naar voren komen.
Binnen ons curriculum is gezondheidskunde opgenomen. In de verschillende leerjaren wordt er aandacht
besteedt aan de herkomst van voedsel, de verschillende bereidingswijzen en toepassingen van voedsel.
Naast deze punten, leren de leerlingen ook wat bepaald voedsel voor je lichaam doet.
Goed gedrag wordt beloond. Dit betekent dat vandaag er hard gewerkt is, om een voor de kinderen en
leerkrachten nieuwe mobile keukens te maken. De leerlingen werkten eerst met omgebouwde
schoolkastjes en elektrische kookplaatjes. Kookplaatjes erg heet en duurde lang voor deze waren
afgekoeld, voor de jonsten waren de keukens wel erg hoog! Dus niet echt ideaal te noemen.
Hieronder een impressie van de klus en wat we vandaag voor elkaar hebben gekregen. De klus is nog
niet geklaard. Voor vrijdag 1 februari zijn we op zoek naar 2 moeders / vaders, die het leuk
vinden om te helpen bij het in elkaar zetten van de keukenblokjes. Bent u in de gelegenheid om te
helpen? Geef het even door bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.

Op de foto’s is te zien dat er ook voor de
kleinsten lagere keukentjes worden
gemaakt. Op deze manier kunnen ook zij
gemakkelijker aan de kookles werken.
Gelijk 3 ovens en 3 inductiekookplaten
ingebouwd.
Zijn erg benieuwd hoe het eindresultaat
eruit ziet!
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Valentijnsdisco
Op donderdag 14 februari is er een Valentijnsdisco voor de groepen 5 t/m 8. Verdere informatie
hierover volgt.

Klassenagenda
projecten

uitstapjes

thema’s

toetsen

Groep 1/2a

Dinosaurussen

Groep 1/2b

Dinosaurussen

Groep 3

Dinosaurussen

Groep 4

Wanneer was het? Ridders en kastelen

Groep 5

Geschiedenis: Week 2 Jagers

Groep 6

Alles in een: De middeleeuwen

Groep 7

Alles in een: De Middeleeuwen

Groep 8

Alles in een: Moderne geschiedenis

Agenda
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag

21 jan
22 jan 10:30 uur
29 jan 13:30 uur
14 feb
19 feb

Bezoek Ring van Putten
Rondleiding dorpskerk
Wereldmuziek moet je doen
Valentijnsdisco
Historyland

Groep 8
Groep 7
Groep 7
Gr. 5 t/m 8
Groep 5

Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
Uw kind(eren) zijn door inschrijving op ODS de Vuurvogel automatisch lid van onze vereniging de
Daltons. U bent hierover geïnformeerd dat voor dit lidmaatschap een contributie wordt gevraagd.
Heeft u een machtiging ingevuld? Dan is het bedrag voor uw kind(eren) reeds afgeschreven van uw
rekening. Voor uw eerste kind is dit 5 oktober 2018 en voor uw tweede, derde, vierde enz. kind(eren) 8
januari 2019 afgeschreven.
Heeft u de contributie of uw termijnbedrag nog niet voldaan dan wil ik u vragen dit voor vrijdag 18
januari 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.
Mocht u nog vragen hebben of een betalingsregeling willen treffen dan kunt u mij een e-mail sturen.
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
Met vriendelijke groet,
Natascha Rozendaal
Penningmeester Ods de Vuurvogel ouderraad.odsdevuurvogel@prokind-scholengroep.nl
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Woensdag 30 januari: Kinderbingo!
Kom woensdag 30 januari bingo spelen met Sterre en Nikki
Er zijn prijsjes te winnen.
Voor wat siroop en wat lekkers wordt gezorgd.
Wanneer:
Woensdag 30 januari
Waar:
Toekanhoek 1
Tijd:
15:00 - 16:30 uur
Kosten:
€0,50 per bingokaart
Je kunt je van tevoren opgeven via facebook: wijzijndehoek of kom langs om te kijken of er nog plek is.
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