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 01-03 -2020 

Brief van Ivan nummer 7      

 
Agenda 
Woensdag 4 maart Schoolvoetbal groepen 7 en 8 
Woensdag 11 maart Schoolvoetbal groepen 5,6, 7 en 8 
Woensdag 11 maart Opendag voor nieuwe ouders 
Maandag 16 maart Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
Vrijdag 20 maart De lente start, eindelijk! 
 
Bijlage:  brief betreffende coronavirus 
 

 

Van de directie 
17 Februari is Anouk, de dochter van meester Maarten en Juf Yvonne geboren. Moeder en 
dochter maken het goed. Wilt u een kaartje sturen dan kunt u het kaartje inleveren op school 
bij de administratie.  
 
 

Schoolvoetbal 
Het schoolvoetbal toernooi gaat weer van start. De groepen 5, 6, 7 en 8 zijn in 3 teams 
aangemeld.  
Woensdag 4 maart en woensdag 11 maart is de eerste dag voor de groepen 7 en 8. Zij 
spelen op het sportcomplex Waterwijk. 
 
Woensdag 11 maart is de eerste dag voor de groepen 5 en 6. Zij spelen op het sportcomplex 
in Almere Haven bij FC Almere.  
U komt de kinderen toch ook aanmoedigen?  
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Kidd groep 7 14 februari 
 

Elin: 
We zijn vrijdag voor de vakantie naar het KAF geweest. 
We hebben daar geleerd over het klimaat. Over wat er 
allemaal gebeurt met het klimaat als wij doorgaan met 
vervuilen. Ik schrok al heel erg van alleen de foto’s, 
maar toen ik de verhalen hoorde schrok ik pas echt. Ik 
dacht: Waarom doen wij dit onszelf aan? Als we dit 
eerder hadden geweten dan was dit waarschijnlijk nooit 
gebeurt! Ik hoop dat als iedereen dit ziet dat wij dan 
beter gaan nadenken. We hebben daar ook posters 
gemaakt om te demonstreren tegen het vervuilen van 
het klimaat. De cursus vond ik echt heel leerzaam.  
Groetjes Elin 
 

Ryan 
We zijn bij KAF geweest. 
We hebben veel geleerd over de natuur. Ik 
vond het heel interessant over de plaatjes. 
Maar vooral zielig, die plaatjes zagen er heel 
erg uit. Maar wat de meneer vertelde was 
pas erg! Dat de hele stad moest verhuizen. 
Dat is pas erg voor een kind. Dat zou je echt 
niet willen! We moeten echt stoppen met 
vervuilen, daarom gaan dieren dood en 
raken ze verstrikt in plastic. Het is echt heel 
zielig! We moeten echt gaan nadenken over 
het vervuilen en niet iets gewoon in de sloot 
of op de straat gooien, want het gebied van 
de ijsbeer wordt kleiner en de vissen gaan 

daarom dood. Dat is toch beschamend? Hoe dan ook, ik hoop dat ooit iemand zegt dat we 
moeten stoppen! 
Groetjes Ryan    

 
Betaling kamp en schoolreisje 2020 
Denkt u aan de betaling voor het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 6 en het schoolkamp 
van de groepen 7 en 8?  
De kosten voor het schoolreisje bedragen € 27,50 per kind.  
De kosten voor het schoolkamp bedragen € 65,00 per kind. 
 
De bankgegevens zijn:  NL23INGB0001909536 t.n.v. ASG inz. Vuurvogel te Almere  
O.v.v. : naam en groep van uw kind 
 

Let op! Dit is een ander rekening nummer dan waarop u de vrijwillige bijdrage betaald 
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