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Jarig
Wij feliciteren Luciënne van der Meer en Gymarainio Benn met hun verjaardag.

Openstaande factuur contributie
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Gisteren is er via de mail een betalingsverzoek verzonden naar de ouders die de contributie nog niet
hebben voldaan. Bij inschrijving bent u lid geworden van de vereniging de Daltons. De school en de
vereniging zorgen voor een totaal onderwijspakket. Om niet alleen binnen de schoolmuren te leren,
maar ook leerplezier buiten de schoolmuren te hebben, wordt de contributie gevraagd. Naast het
educatieve gedeelte worden er ook verschillende activiteiten in en om de school voor uw kind(eren)
georganiseerd.
In onderstaand overzicht is aangegeven hoeveel contributie er nog ontvangen moet worden per
jaargroep.

GROEP
1/2a
1/2b
3
4
5
6
7
8

AANTAL GEZINNEN
1
1
3
3
3
4
2
5

TOTAAL BEDRAG
€57,50
€27,50
€172,50
€172,50
€159,00
€262,00
€68,00
€395,-

Via deze weg wil ik de aangeschreven ouder(s)/verzorger(s) de betaling te verzorgen voor vrijdag 12
juli 2019.

Continu rooster
Na de zomervakantie zal de school het continu rooster toepassen. De school is dan geopend van 08:15
uur tot 14:15 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de woensdag zijn de leerlingen tot
12:15 uur op school.
Bij de ouderbijeenkomsten is aangegeven dat het fijn is als er tijdig naar de ouder(s)/verzorger(s)
wordt gecommuniceerd hoe de pauzes zijn geregeld. In de periode vanaf de ouderbijeenkomsten en
afgelopen dinsdag, zijn er verschillende bijeenkomsten met de teamleden georganiseerd. Hier is
gesproken, over de leerling- en leerkrachtpauzes.
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De uitkomst van deze gesprekken is:
De leerkrachten lunchen met de leerlingen en zullen ook de pauze begeleiden. De leerkrachten
zullen hun pauze na schooltijd nemen. Op de lange dagen van 14:25 uur tot 14:55 uur en op de
korte dag van 12:25 tot 12:55 uur. Op deze tijdstippen zijn de leerkrachten niet aanspreekbaar.
De groepen zullen volgens een nog nader te bepalen pauzerooster de pauze op het schoolplein
hebben. Dit betekent dat er verschil kan zitten in het naar buitengaan en het eten van de lunch.
De school zal voor iedere groep een koelkast aanschaffen om de meegebrachte lunch in neer te
leggen.
Het continu rooster is voor iedereen nieuw en zal even wennen zijn. Om deze reden kiest de school er
dan ook voor om na de eerste periode september t/m december 2019 een evaluatie in te plannen. Wat
gaat er goed? Zijn we tevreden? Wat kan anders? Wat kan de kwaliteit verbeteren?
In een volgende weekbrief zal er over de gezonde inhoud van de lunch worden gecommuniceerd.

Safe the date
Wij willen heel graag onze leuke BSO laten zien daarom nodigen
wij alle ouders en kinderen die zich ingeschreven hebben bij
BSO de Vuurvogel uit voor een gezellige kennismakingsborrel.
Deze zal plaatsvinden in de laatste week van de Zomervakantie,
Woensdag 28 augustus van 13.00 uur tot 15.00 uur. Kom je ook
gezellig langs? Mocht u stiekem toch wel een beetje nieuwgierig
geworden zijn naar ons lokaal dan bent u natuurlijk ook van harte
welkom om een kijkje te komen nemen deze middag.

Even voorstellen
Hoi, ik ben Romy en ik heb er heel erg veel zin in om bij jullie op BSO de
Vuurvogel te komen werken. Ik werk al 10 jaar bij Kinderopvang Mundo en
heb op verschillende BSO locaties gestaan in Spijkenisse. ik hou heel erg van
buitenspelen en dit zullen we dan ook veel gaan doen… beestjes zoeken,
wormenhotels maken, broodjes bakken boven een kampvuurtje en nog veel
meer. Tot na de
zomervakantie!

Mundo’s Activiteitenteam
Regelmatig bezoekt
het Mundo activiteitenteam de locaties om met
de kinderen extra activiteiten op gebied van
sport & spel, natuur, muziek of kunst te doen. In
de schoolvakantie bedenkt het Activiteitenteam
een bijzonder programma voor de BSOkinderen.
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De vakantiebieb
De Vakantiebieb opent voor kinderen op 1 juni 2019. De Vakantiebieb-app is een zomercadeautje van de
Bibliotheek en gratis te downloaden, een lidmaatschap is niet nodig. De Bibliotheek op school steunt de
Vakantiebieb. Vanaf 1 juli 2019 zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. Veel leesplezier met
deze app!!!

KinderVakantieSpelen Spijkenisse
De kindervakantiespelen komen er weer aan en wel op 12 augustus t/m 23 augustus in park Vogelenzang.
Het is van 9:30 uur tot 16:00 uur. De kosten bedragen € 2,00. (ook weekkaarten verkrijgbaar)
Dus ben je tussen de 6 en 13 jaar, geef je dan op voor de 40 e editie van de KinderVakantieSpelen
Spijkenisse. Om je in te schrijven ga dan naar www.kvs-spijkenisse.nl

Klassenagenda
Toetsen

Thema’s

Groep 1/2a

-

Groep 1/2b

-

Groep 3

-

Groep 4

Het weer

Groep 5
Groep 6

Alles apart

Groep 7

Mensen

Groep 8

Alles apart

Juli 2019
Di. 9 juli
Wo. 10 juli
Do. 11 juli
Vr. 12 juli
Ma. 15 juli
+++
Di. 16 juli
Wo. 17 juli
Do. 18 juli t/m zo. 1 september

Blijdorp
rapport 3
generale repetitie musical
musical/afscheidsavond
Quackjeswater

groep 5

gala
open podium
zomervakantie

groep 8

groep 8
groep 6

+++Ma. 15/7 of di. 16/7 bij voldoende begeleiding gaat groep 4 naar “Park Braband”
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