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I.v.m. Staking is de school
gesloten
Woensdag 6 november a.s.
zijn alle scholen in
Spijkenisse gesloten zijn.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 26 november zal de schoolfotograaf alle kinderen van de Vuurvogel fotograferen. Elk jaar
worden er een aantal foto’s gemaakt: de individuele foto(‘s), de groepsfoto (klassenfoto) en eventueel
een foto met broer/zus.
- Indien u meerdere kinderen op de Vuurvogel heeft dan gaan deze automatisch met elkaar op de
broer/zus foto. U hoeft hier niets voor te doen.
- Indien u kinderen heeft die (nog) niet op de Vuurvogel zitten of reeds van school zijn, bent u
met uw andere kind(eren) welkom tussen 08:00 uur en 08.30 uur.
- U kunt uw kind(eren) hiervoor opgeven, door het strookje van de brief in te vullen en uiterlijk
maandag 4 november in te leveren bij de leerkracht van de groep.

“LEERREIS”

Heeft u de contributie al betaald?
Zoals u wellicht hebt gehoord of gelezen, zijn de “leerreizen” dit
schooljaar goed van start gegaan. De “leerreizen” kunnen
gerealiseerd worden door de samenwerking tussen de
oudervereniging en de school. De school legt naast uw contributie
voor uw zoon/dochter nog eens €20,- per leerling bij om de
leerreizen mogelijk te maken. Heeft u al uw bericht van wis collect
gecontroleerd en beantwoord? De groepsleerkrachten zijn op dit
moment bezig, om bij het volgende thema de leerreizen te plannen.
Het volgende domein waar aan gewerkt wordt is cultuur.
Welke leerreizen zullen de kinderen gaan maken?
De eerste leerreis is al gepland. Groep 5 en 6 gaan naar het
Rijksmuseum Amsterdam!
Hoe gaan ze daar naar toe?
De leerkrachten hebben
vervoer met de bus kunnen
regelen.
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Mundo Voorschoolse opvang
Voorschoolse opvang is voor kinderen van 4-12 jaar, in de ochtend voordat de
lessen van de Vuurvogel beginnen. Het is een onderdeel van het BSOaanbod van de nieuwe BSO in onze school. De kinderen die bij Mundo naar de
voorschoolse opvang komen krijgen een lekker ontbijtje bij. Ze nemen de tijd
om gezellig om tafel te zitten, een broodje te eten, wakker te worden en nog
wat te spelen voordat ze naar school gaan. Voor de papa’s en mama’s hebben ze
altijd een meeneem broodje of lekkere koffie to-go klaar staan!
Tijden voorschoolse opvang bij Kinderopvang Mundo
De BSO gaat in de ochtend om 7.00 uur open. In overleg kun je ook om 6.30 uur komen, dit extra half
uur brengt Mundo wel apart in rekening. In de vakantieweken en op studiedagen is de BSO van 7.00 tot
18.00 uur open. Mundo is alle doordeweekse dagen geopend, alleen op nationale feestdagen zijn ze
gesloten.
Kosten voorschoolse opvang bij Kinderopvang Mundo
De kosten van voorschoolse opvang bij Kinderopvang Mundo zijn afhankelijk van het aantal uren, de
uurprijs, of u nog andere producten afneemt en de Kinderopvang Toeslag die u van de Belastingdienst
ontvangt. Bij de rubriek prijzen en tijden vindt u meer informatie over de uurpijs van onze opvang. Om
de daadwerkelijke kosten te weten kunt u vrijblijvend een prijsopgave aanvragen.
U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze medewerkers van Ouder & Kind Services voor
meer informatie over je situatie.

Nieuw: Lito Mazreku, Ke Rui en Ke Xin Ye zijn nieuw op bij ons op school. Wij wensen hun veel
leerplezier en een fijne tijd op onze school toe.

Jarigen van 15 okt t/m 8 nov: Cedric van Diggele, Kenan Köse, Dilara GünGör, Devin van Zanten,
Jayden Kalika, Kahley van Gent, Faith Hoek, Ecrin Tuncay, Edris Massir en Lily Al Zuhairy.

Klassenagenda
Uitstapjes

Thema’s - toetsen

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3
Groep 4

Jij en ik

Groep 5

Alles apart 4

Groep 6

Alles apart 4

Groep 7

Vr. 8-11 Azië koken

Alles apart 4
Toets week 4 + 5

Groep 8

Di 5-11 om 19:30 uur:
Info My College / Ring van Putten
Do. 7-11 Oceanium
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Alles apart 3

