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AGENDA
28 november
5 december
6 december
6 december
7 december
7 december

groep 3 naar de Herbergier
Sinterklaas op school
studiedag, alle leerlingen vrij
Mayke jarig
Ludo jarig
groep 1-2 vrij

niet meer vanaf buiten worden opengemaakt. In de
ochtend van 08.15 tot 08.30 uur zorgen we ervoor
dat de deur open blijft staan, Ludo draait dan het slot
naar binnen.
We merken dat het slot dan nog regelmatig
uitgedraaid wordt (de dagschoot blijft dan
uitgedraaid staan). We willen iedereen vragen dat
niet te doen. Door het dichtvallen van de deur kan zo
de dagschoot en dus het slot kapot gaan!
Mochten we in de ochtend vergeten om het slot
open te zetten, dan kan er altijd de deurstopper
tussen worden gezet.

CAMPUS
VVE-certificaat
Isabella, Roberto en Jolijn hebben hun VVE-certifcaat
gehaald. Op 21 november hebben zij deze uitgereikt
gekregen. Van harte gefeliciteerd!

Isabella Roberto Jolijn

Sinterklaas op de Vuurvogel
Uit betrouwbare bron hebben we gehoord dat
Sinterklaas op 5 december tijd heeft kunnen maken
om onze Kindercampus te bezoeken. We zijn hard
aan het oefenen met het zingen van mooie liedjes
om hem en zijn pieten een fijn welkom te geven.
OPVANG
Vervanging Esther

Esther is momenteel wegens ziekte niet
aan het werk. Isabella Fens vervangt haar
op de groep tot ze is hersteld.
Namens alle Vuurvogels wensen we
Esther een spoedig herstel toe.
SCHOOL
Deurklink school
De deurklink bij de hoofdingang van school is
vervangen door een zgn. blinde knop. De deur kan nu

dinsdag 27 november 2018

Schoentje zetten
Op dinsdag 27 november mogen de kinderen hun
schoentje zetten op school. Hopelijk worden alle
kinderen dan verwend door sinterklaas en de pieten
met wat lekkers in de schoen.
Het is jullie vast ook niet ontgaan hoe mooi de school
weer versierd is? De werkgroep sinterklaas (ouders

en leerkrachten) hebben hier samen met een
heleboel kleine hulppietjes voor gezorgd.

je een mooi verslag, geschreven door Maud uit groep
7.

Wadfilm
Op 11 december gaan groep 7 & 8 naar Wadfilm in
de Euroscoop. Deze film gaat over het ecosysteem
van onze waddengebied en met mooie beelden laat
deze film zien hoe groot en dynamisch ons
waddengebied is. Extra speciaal is dat het geluid van
deze film is verzorgd door Olivier Nijs, de papa van
Lies uit groep 8.
Week van de poëzie
In de week voor kerst, 10 t/m
14 december, organiseert onze
werkgroep leespromotie de
poëzieweek. Het thema van de
poëzieweek is saamhorigheid.
Naast allerlei leuke activiteiten
in de klas schrijven de kinderen
in deze week zelf een gedicht
met dit thema. Op vrijdag 14
december hangen de kinderen
hun gedicht in de kerstboom in
de aula zodat we er allemaal
van kunnen genieten.
Studiedag 6 december
Op 6 december zijn alle kinderen vrij van school. De
leerkrachten hebben dan een studiedag. Op deze
studiedag gaan we o.a. kijken naar de leerlijnen, de
leerdoelen, wat onze ambities daarbij zijn en wat dat
betekent voor het onderwijs in de klas.
Excursie Vincents Tekenlokaal
De bovenbouw groepen zijn vorige week op excursie
geweest naar Vincents tekenlokaal. In de bijlage vind
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Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel
Bijlage 8.07.1 excursie Vincents tekenlokaal

