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 19-12-2019 

Brief van Ivan nummer 5      

 
Agenda 
 
Vrijdag 20 december Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
Maandag 23 december  
       tot en met vrijdag 3 januari Kerstvakantie 
Woensdag 8 januari 8.30 uur  Contante betaaldag voor de ouderbijdrage 
Zaterdag 11 januari   Kerstbomeninzameling door gemeente 
Maandag 20 januari  Start CITO toetsen alle groepen  
 
Bijlage: Workshop Ouders lezen voor 
 

 

Van de directie 

Tijdens het brengen en halen van de kinderen zien wij dat er onveilige situaties ontstaan. 
Auto’s worden dubbel geparkeerd, staan op de stoep of het fietspad waardoor de 
verkeersveiligheid in het geding komt. De kinderen die lopend naar school gaan vinden veel 
hinder van deze auto’s, zij kunnen niet normaal oversteken. Als school vinden dit een 
zorgelijke situatie waar we met z’n allen iets aan moeten gaan doen.  
Vanuit de buurt worden er ook regelmatig klachten ingediend bij school en de 
wijkagent. Geparkeerde auto’s van onze buren worden beschadigd doordat het veel te 
krap is om door te rijden. 
 
Wij willen u daarom vragen om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te 
komen. Wanneer u met de auto komt dan dient u de auto te parkeren op een 
parkeerplaats.  
Ook hebben wij bij de hoofdingang van de school een Kiss en Ride plek waar uw kind kan 
uitstappen en u meteen weer door kunt rijden. Dit is het goede voornemen van 2020! 
 
Vanaf januari gaan er extra controles plaatsvinden door agenten. U loopt dan het risico een 
boete te krijgen.   
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Sinterklaasfeest 
Sinterklaas kwam 5 december de kinderen bezoeken. In de ochtend 
kwam hij met zijn pieten aan op de paardenkoets. De kinderen 
zongen buiten veel  liedjes. Daarna ging de Sint naar binnen en 
bezocht de klassen. Het was een gezellige ochtend en de kinderen 
hadden allemaal leuke cadeautjes gekregen. De Pieten zorgden 
ervoor dat de kinderen pepernoten kregen. De ouders van de 
ouderraad hadden een lekker tussendoortje geregeld en zaten vroeg 
in de ochtend al gezellig met elkaar het tussendoortje klaar te maken. 
Bedankt daarvoor!   
 

Kerst 

De kerstperiode is altijd een gezellige tijd op school. De school is 
mooi versierd dankzij de hulp van U, de kerstbomen staan in de klassen en er is natuurlijk 
als afsluiting het kerstdiner. Ook dit jaar was er weer ontzettend veel eten meegebracht door 
de kinderen waardoor iedereen lekker heeft kunnen genieten. Tijdens de kerstmarkt zijn de 
gemaakte werkjes van de kinderen verkocht. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor iets 
in school. Wat dit is geworden laten wij u uiteraard nog weten. Wij bedanken de ouderraad 
weer voor alle inzet en hulp dit jaar! 
  

Groep 1/2A 
Juf Yvonne gaat met zwangerschapsverlof. De kinderen van de groep hebben een prachtig 
cadeau voor haar gemaakt. Deze kan zij ophangen in de babykamer. 
 

 
 
 

Kerstbomeninzameling  
11 Januari is de grote kerstboominzameling in Almere. Dan staat de gemeente weer met een 
vuilniswagen om 10.45-12.30 bij Station Muziekwijk en om 13.30-15.00 bij het Wim Kanplein. 
Voor elke echte boom die je inlevert krijg je 50 cent.  
  

mailto:directie@vuurvogel.asg.nl


  

Basisschool Vuurvogel,  Ravelplantsoen 5, 1323 ET Almere. Telefoon  036-5360465  
directie@vuurvogel.asg.nl  www.vuurvogel.asg.nl 

 

 

        Even voorstellen 
          Na de voorjaarsvakantie is Juf Eline met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen 
        door Meester Vincent. Hij stelt zich hieronder aan u voor. 
Mijn naam is Vincent de Vries. Ik ben al 26 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan 22 jaar 
voor de ASG in Almere. De meeste tijd heb ik gewerkt in bovenbouwgroepen. Ik heb 18 jaar 
op een Jenaplanschool gewerkt in groep 6,7, en 8. De laatste drie jaar heb ik in groep 6 
gestaan. Rekenen is mijn favoriete vak. Ik vind het werken met Chromebooks erg leuk. In 
mijn vrije tijd ga ik graag wandelen of fietsen. Ik hou van verre reizen maken en nieuwe 
dingen ontdekken. Ik heb veel zin op bij jullie op school te beginnen. 

 
 
 
 

Het team van Vuurvogel wenst u allen 
hele fijne feestdagen en een gezond 

2020! 
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