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Jarig
Wij feliciteren Jaycen de Roodt en Richard de Vrey van harte met hun verjaardag.

Pensionering juf Marga
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Op 1 april gaat juf Marga met pensioen. Juf Marga heeft vanaf 24 juni 1985 in het Basisonderwijs
gewerkt. Na 34 jaar de lessen aan de kinderen van onze school te hebben verzorgd, zal zij vanaf het eind
van deze maand van haar pensionering gaan genieten. Juf Marga zal in de maand april afscheid nemen van
haar naaste collega's. In de periode vanaf de zomervakantie 2018 heeft juf Gerda de taken van
juf Marga overgenomen, zij zal de taken aan groep 1/2b tot aan de zomervakantie blijven verzorgen.
Hopende u zo voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Met vriendelijke groet, Arnold Eijgelsheim directeur.

Schoolfruit
Het schoolfruit voor volgende week is banaan, peer en radijs.

Sponsorloop/Koningsspelen 2019
Op vrijdag 12 april 2019 zullen alle kinderen meedoen aan de sponsorloop. De sponsorkaarten moeten
uiterlijk 9 april 2019 in de ochtend ingeleverd zijn. Mocht u uw kind(eren) de sponsorkaart en de
eventuele vaste bedragen eerder willen laten inleveren, dan kan dat alleen op de maandag en donderdag,
voor 9 april.

Ouderbijeenkomst Online Veiligheid
Dinsdag 16 april is er ouderavond “online Veiligheid”. De avond wordt verzorgd door bureau Halt. Deze
avond is voor de ouders van groep 1 t/m 8 en begint om 19:30 uur. Zet de datum vast in uw agenda.
Verdere informatie volgt.

Voorleeswedstrijd 2019
De voorrondes van de Vuurvogel voorleeswedstrijd zijn in volle
gang. De aangemelde leerlingen zijn druk aan het oefenen. We
hopen dat de kinderen er weer veel leesplezier aan beleven.
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Contributie
Er is een herinnering aan de ouders verstuurd die de
contributie nog niet hebben voldaan. U hebt via de
Parro een toelichting ontvangen. Via deze weg willen
we de ouders bedanken, die de betaling reeds in orde
hebben gemaakt.

Echter hebben we van 31 leerlingen nog
niet de contributie ontvangen. In totaal gaat het om een bedraga van € 2011,Heeft u vragen of wilt u een betalingsregeling treffen dan kunt u mij een mail sturen naar:
ouderraad.odsdevuurvogel@prokind-scholengroep.nl
Bij inschrijving is er door mij, Arnold Eijgelsheim, directeur, aangegeven dat bij inschrijving (dus
keuze voor onze school, met de daarbij geldende regels) ook lidmaatschap van de oudervereniging
is aangegaan. Bij dit lidmaatschap hoort een contributie.

STICHTING
LEERGELD
Alle
kinderen
meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

mogen

Leergeld wil net als ouders dat alle kinderen mee kunnen doen
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen aan een sportieve- of
culturele activiteit of schoolreis. Leergeld helpt met
sportschoenen of contributie als daar even geen geld voor is, want
kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes.
Muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. Ook
een schoolreis wordt voor kinderen in het basisonderwijs indien
nodig betaald door Leergeld. En soms helpt Leergeld een stukje
om het mogelijk te maken om samen naar school te kunnen fietsen.
Leergeld zegt namelijk: nu meedoen, is straks meetellen!

Wie komt in aanmerking
Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale
financiële middelen. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van
Leergeld Voorne-Putten indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet
kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 130% van het
bijstandsniveau ligt. Ook gezinnen die door schulden/aflossingen, aantoonbaar, tot 30% besteedbaar
inkomen hebben of een schuldtraject doorlopen komen in aanmerking.
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Klassenagenda
Toetsen

Thema’s

Groep 1/2a

Techniek: hoe werkt het?

Groep 1/2b

Techniek: hoe werkt het?

Groep 3

Techniek: hoe werkt het?

Groep 4

Techniek

Groep 5

Techniek bouw: bijzondere bouwwerken

Groep 6

Techniek: verkeer

Groep 7

Techniek: energie

Groep 8

Techniek: communicatie week 3 drukwerk

April 2019
Ma. 1 april
Ma. 8 april
Di. 9 april
Do 11 april
Vr. 12 april
Ma. 15 april
Wo. 17 april
Do. 18 april
Vr. 19 april t/m zo. 5 mei

Centrum v/d kunsten
Nemo
STUDIEMIDDAG
Voorleeswedstrijd
Koningsspelen
Philharmonisch orkest-gastles
Kunstles
Bureau Halt ïnvloed van de groep
Meivakantie

groep 6
groep 7
alle groepen vrij
alle groepen
alle groepen
groep 7
groep 1/2 a + b
groep 8
alle groepen

Hoorspel ‘Bang‘
Minivierdaagse
Unieke zaken
Korfbaltoernooi
Bonte hond vadertje & moedertje

groep 5
groep 1 t/m 4
groep 3
groep 3 t/m 7
groep 6

Mei 2019
Do. 9 mei
Ma. 13 t/m do. 16 mei
Di. 21 mei
Wo. 22 mei
Di. 28 mei
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