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Jarig
Wij feliciteren Luciano Satamin, Jorna Schouten en Mazen Almalla van harte met hun verjaardag.

Schoolfruit
Het schoolfruit de komende week is appel, mandarijn en komkommer.

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).
Groep 8 procedure advisering
Vandaag vrijdag 15 februari krijgen de leerlingen de code mee naar huis. Hiermee kunt u uw kind
definitief inschrijven voor het Voortgezet Onderwijs.

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.

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!
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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

Dinosaurussen

Groep 1/2b

Dinosaurussen

Groep 3

Dinosaurussen

Groep 4

Wanneer was het? Dinosaurussen

Groep 5

Alles apart: Het toneelstuk

Groep 6

Alles in een: De Middeleeuwen

Groep 7

Alles in een: De Gouden Eeuw

Groep 8

Alles in een: Na de 2e Wereldoorlog

Maandag
Woensdag
vrijdag

18 februari
20 februari
22 februari t/m zondag 10 maart

Ruïne Ravesteyn Heenvliet
Museum 40-45 R’dam
Voorjaarsvakantie

groep 6
groep 8
alle groepen

Contributie
Via de schoolmail is er aan de ouders een mail gestuurd, met de herinnering om de contributie uiterlijk
vandaag te hebben voldaan. Via deze weg willen we de ouders bedanken, die de betaling reeds in orde
hebben gemaakt. Heeft u vragen of wilt u een betalingsregeling treffen dan kunt u mij een mail sturen
naar: ouderraad.odsdevuurvogel@prokind-scholengroep.nl
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Ouderactiviteit
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