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Brief van Ivan nummer 6      

 
Agenda 
Woensdag 5 februari studiedag, alle kinderen zijn vrij 
Vrijdag 7 februari rapport mee naar huis 
Maandag 10 februari deze week rapport gesprekken 
Vrijdag 14 februari ’s avond is er disco in school 
Maandag 17 februari tot en met  
       21 februari voorjaarsvakantie 
Maandag 24 februari studiedag, alle kinderen zijn vrij 
 
 
 
Bijlage: Update Mijnschoolinfo 
 

 

Van de directie 

De eerste helft van het schooljaar zit er bijna op, de cito toetsen zijn afgenomen en de 

rapporten worden geschreven. Denkt u eraan dat u zich aanmeldt in mijnschoolinfo om een 

afspraak in te plannen voor de rapportgesprekken? Deze gesprekken worden gevoerd in de 

week van 10 februari. Tijdens deze gesprekken willen de leerkrachten met iedereen spreken.  

Na de voorjaarsvakantie is er een studiedag (24 februari). Tijdens deze dag kijken de 

leerkrachten met elkaar en met de intern begeleider naar de signalen die we hebben 

verkregen middels de toetsen. We analyseren deze signalen en kijken wat we er mee gaan 

doen. Op schoolniveau kijkt de intern begeleider samen met de directie naar de stappen die 

de school mogelijk moet zetten voor het tweede halfjaar en voor de komende jaren. 

Personeel  

Na de voorjaarsvakantie start meester Vincent bij ons op school, hij komt als vervanging van 

juf Eline die met zwangerschapsverlof gaat. Meester Vincent komt lesgeven aan groep 6, hij 

heeft al even kennis gemaakt met de groep. Meester Leander gaat op maandag en dinsdag 

de cultuur en kunstlessen geven en op donderdag en vrijdag staat hij voor groep 8. We zijn 

blij met deze oplossing in tijde van het lerarentekort. 

Mijnschoolinfo heeft een update voor de berichtgeving vanuit Mijnschoolinfo. Bijgaand treft u 

de informatie aan in een bijlage.  
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Disco 14 februari 
Vrijdag 14 februari is de disco. Aankomende week worden de uitnodigen aan de kinderen 

mee naar huis gegeven. Het thema is Carnaval en Valentijn. Het is leuk als de 
kinderen verkleed komen maar dit is zeker niet verplicht. Het gaat tenslotte om 
de gezelligheid! Aan het eind moeten de kinderen opgehaald worden. Ze mogen 
niet alleen naar huis. 
De ouderraad organiseert deze disco voor de kinderen waarvan de ouders de 
vrijwillige ouderbijdrage hebben betaald. Op deze manier willen zij deze ouders 

bedanken. Wilt u de ouderbijdrage toch nog betalen, dit kan natuurlijk nog steeds. Dit kan 
per bank of contant bij Yvonne van de administratie. De bijdrage voor dit schooljaar is € 
25,00 per kind.  
 
Rekening nummer NL03 INGB 0007 2319 95  t.n.v.  de Vuurvogel Ouderraad  
onder vermelding van de naam van uw kind en in welke groep uw kind zit. 

 
Aanmelden volgend schooljaar 4 jarigen 
Wordt uw kind dit schooljaar of volgend schooljaar 4 jaar of kent u iemand waarvan een kind 
4 jaar wordt wacht dan niet langer met aanmelden of met het maken van een afspraak met 
de directie. Wij zijn al met de voorbereidingen voor het volgend schooljaar begonnen.  

 
Op tijd beginnen en op tijd opgehaald worden 
Helaas komen er weer steeds vaker kinderen te laat in de klas. Wij wijzen u erop dat 
te laat komen geregistreerd wordt in het leerling dossier als ongeoorloofd afwezig. 
Hiervan kan melding gemaakt worden bij de leerplichtambtenaar. Ook dient u ervoor 
te zorgen dat uw kind om 12.00 uur of 15.15 uur op tijd wordt opgehaald. De 
leerkrachten hebben na schooltijd veel werkzaamheden waarbij zij uiteraard niet op 
uw kind kunnen letten. Te laat ophalen van uw kind wordt ook geregistreerd.  
 

Wij hebben je hulp nodig!  
Wij op zoek naar enthousiaste ouders die lid willen worden van de Ouderraad. 
De Ouderraad organiseert samen met het schoolteam & hulpouders allerlei activiteiten voor 
de leerlingen en helpt ook bij de uitvoering hiervan. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld 
het Kerstdiner, de Sinterklaas viering, Pasen en sportdag. Maar ook voor de musical en het 
afscheid van groep 8 zetten wij ons in.  Per activiteit vormen wij een commissie zodat de 
werkdruk verdeeld wordt onder de leden. Alleen met de hulp van meer ouders kunnen wij als 
Ouderraad samen met het schoolteam de activiteiten voor het komende schooljaar 
organiseren. Dus word ook lid en maak ons en vooral de leerlingen heel erg blij! Niet genoeg 
tijd voor commissies maar help je wel graag mee waar je kunt? Meld je dan aan als 
hulpouder, dan weet de school en de ouderraad waar zij de helpende handjes kunnen 
vinden. 
Heb je vragen of wil je je aanmelden? Stuur je reactie naar: ouderraad@vuurvogel.asg.nl 
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