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24 april 2020 

 

 

 

Brief van Ivan nummer 8      

 

       
        

11 mei gaat de school 
gedeeltelijk open !!!!!! 

 
Agenda:  
 
Maandag 27 april  
      tot en met zondag 10 mei Meivakantie 
Woensdagen 13 mei, 20 mei en 27 mei Kinderen hebben geen les op school 
Donderdag 21 mei  Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij  
Vrijdag 22 mei Vrije dag, alle kinderen zijn vrij 
Maandag 25 mei Studiedag, alle kinderen zijn vrij  
Maandag 1 juni 2e Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij 
  
 

 
Start school 
 
Na de meivakantie, op maandag 11 mei gaat de school weer gedeeltelijk open. In overleg 
met de MR hebben wij gekozen om de kinderen halve dagen les te geven, zodat we alle 
kinderen 4 keer per week kunnen zien. De groepen van de kinderen zijn in tweeën gesplitst. 
De schooltijden voor de kinderen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van  
8.30 uur tot 11.30 uur of van 12.30 uur tot 15.30 uur. Op de woensdag werken de kinderen 
thuis.  
 
Met het indelen van de kinderen hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met 
broertjes en zusjes. Tien minuten voor aanvang gaan de deuren open.  De groepen die 
beneden zitten hebben allemaal een eigen buitendeur en uw kind dient die deur te gebruiken 
om de klas in te gaan en te verlaten. 
De groepen 8A en 7 maken gebruik van de hoofdingang, groep 8B gebruikt de 
kleuteringang.  
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Van de leerkracht van uw kind krijgt u een verdeling van de groep zodat u weet of uw kind 
‘s ochtends of ‘s middags op school verwacht wordt.  
Ouders mogen absoluut de school NIET in. Heeft u belangrijke zaken te melden, doet u dit 
dan via de mail of per telefoon. Doordat wij niet alle leerkrachten beschikbaar hebben voor 
de groep, kan het zijn dat uw kind een leerkracht uit een andere groep heeft.  
 
Wij hebben de richtlijnen van het RIVM en van ons bestuur meegenomen voor het 
openstellen van onze school. Als uw kind verkouden is, keelpijn of koorts heeft dan kan hij/zij 
niet naar school. Wanneer u er zelf voor kiest om uw kind niet naar school te brengen dan 
willen wij dat uiteraard ook graag weten. 
 
Afgelopen periode hebben wij kinderen opgevangen van ouders met vitale beroepen onder 
de normale schooltijden. De komende periode zullen wij dat blijven doen voor ouders met 
vitale beroepen. U dient uw kind(eren) daarvoor wel aan te melden bij de directie. 
directie@vuurvogel.asg.nl  
 
Als school zijn wij blij de kinderen weer te kunnen zien en wij gaan proberen samen er het 
beste van te maken. Tot na de meivakantie.  
 

Schoolreisje groepen 1 t/m 6 

Het schoolreisje op 19 mei kan helaas niet doorgaan. Onzekerheid of het überhaupt mogelijk 
wordt dit schooljaar en daarbij natuurlijk dat we dan allemaal in een bus moeten gaan zitten 
heeft ons doen besluiten om het schoolreisje te verplaatsen naar het volgend schooljaar 
namelijk op 25 september. Wij willen u dan ook verzoeken de betaling voor het schoolreisje 
alsnog z.s.m. te doen op onderstaand rekeningnummer, onder vermelding van de naam en 
groep van uw kind(eren).  
 

Voor de kinderen van groep 6 hoeft het schoolreisje niet betaald te worden, zij gaan 
volgend jaar immers op kamp. De betalingen van deze groep zullen terug gestort 
worden. Contante betalingen worden ook contant terugbetaald. 
 

Kamp voor de groepen 7 en 8 
Het kamp voor de groepen 7 en 8 kan helaas ook niet plaatsvinden. Wij vinden dit ontzettend 
vervelend voor de kinderen van groep 8 die hun afscheid van de basisschool niet kunnen 
afsluiten met een spetterend kamp.  
Voor de kinderen van groep 7 zal de betaling doorschuiven naar het volgende jaar. Heeft u 
nog niet betaald, dan verzoeken wij de betaling alsnog over te maken op onderstaand 
rekeningnummer, onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren) 
De betalingen voor de kinderen van de groepen 8A en 8B zal teruggestort worden.  
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Let op! Dit is een ander rekening nummer dan waarop u de vrijwillige bijdrage 
betaald 
 

Iedereen een hele fijne meivakantie.  
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