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 30-08-2019 

Brief van Ivan nummer 1      

 
Agenda 
 
Maandag 9 september Deze week andersom gesprekken 
Vrijdag 27 september Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
 
 
Bijlagen: Brief, Welkom op de Vuurvogel 
              Jaarplanning 2019-2020 
 

 

Van de directie 

De eerste week zit er al weer op. Iedereen heeft een rustige start gehad. De kinderen 
hebben al hard gewerkt deze week. Wat er allemaal in de klas gedaan wordt krijgt u 
natuurlijk via de weekbrief van de leerkracht te horen via Mijnschoolinfo.  
 
Alle kinderen die starten op de Vuurvogel krijgen een brief waar alle regels/afspraken binnen 
onze school staan beschreven. Bij deze 1e Brief van Ivan van dit schooljaar hebben wij voor 
alle ouders deze brief bijgevoegd zodat iedereen (weer) op de hoogte is van deze 
regels/afspraken binnen de school.  
Ook hebben wij nogmaals de jaarplanning voor dit schooljaar bijgevoegd zodat u alles op 
een rijtje heeft staan.  
 

Overblijf 
De dag om te betalen voor de overblijf is gewijzigd. De overblijfmedewerkers zijn op de 
maandag van 8.30 uur tot 9.00 uur aanwezig in de ruimte naast de hoofdingang. U kunt hier 
de strippenkaarten kopen en/of betalingen te doen. U kunt via Mijnschoolinfo uw kind niet 
aanmelden voor de overblijf. Het emailadres van de overblijf is: 
overblijfvuurvogel@hotmail.com. 
 

Calamiteitenformulier 
Vandaag krijgt uw kind het calamiteitenformulier mee naar huis. Elk jaar vragen wij u als 
ouder dit formulier in te vullen zodat wij de gegevens van uw kind(eren) weer kunnen 
bijwerken. Het komt regelmatig voor dat wij ouders niet kunnen bereiken omdat de 
telefoonnummers/emailadressen niet kloppen. Graag dit formulier voor ieder kind afzonderlijk 
invullen en zo snel mogelijk weer inleveren op school. U kunt het formulier bij de leerkracht 
of de administratie inleveren. Ook als er volgens u niets gewijzigd is willen wij voor dit 
schooljaar een nieuw ingevuld formulier retour. Bedankt voor uw medewerking.  
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Cultuur & kunst lessen 
Deze week zijn we gestart met de Cultuur- & Kunstlessen. Iedere groep is aan de slag 
geweest met het maken van een eigen kunstwerk. De kinderen mochten gebruik maken van 
tijdschriften en kleurpotloden. Er zijn hele verschillende kunstwerken ontstaan; 
familieportretten, voertuigen, games, bloemenvelden en nog veel meer.  
 
Mocht u thuis nog tijdschriften hebben, dan zouden wij hier tijdens de Cultuur- en 
Kunstlessen graag gebruik van willen maken.   
 
Volgende week gaan we starten met de Kunstweken. Tijdens de kunstweken gaan we aan 
de slag met het beschouwen van kunst. De kinderen zullen een kunstwerk maken dat 
gebaseerd is op de werken van een bekende kunstenaar, zoals bijvoorbeeld Vincent van 
Gogh & Picasso.  Aan het einde van de Kunstweken wordt een onlinemuseum geopend. In 
dit museum zijn de kunstwerken van de kinderen terug te vinden. Hierover volgt binnenkort 
meer informatie.  
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