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Jarig
Komende week zijn er geen jarige leerlingen

Agenda in Social Schools
“Jaarkalender”,

de

Vuurvogel

is

onderdeel

van

Prokind

Scholengroep. De stichting geeft aan het begin van het jaar de
richtlijnen aan voor het jaarrooster. Naast de vastgestelde
landelijke en lokale afspraken, kan de school nog school een aantal
studiemomenten inplannen. De jaarkalender staat opgenomen in de
agenda van Social Schools. Heeft u hier vragen over, stel deze dan
bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.
Vakantierooster:
Hieronder is een overzicht opgenomen van de ingevoerde dagen in
de agenda van Social Schools.
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Schoolgids:
Elk jaar wordt de schoolgids bijgesteld en onder de
ouder(s)/verzorger(s) verspreid. In de schoolgids staat
beschreven hoe de school vorm geeft, aan het te geven onderwijs.
Afgelopen week is de schoolgids ter bespreking en goedkeuring
voorgelegd aan de MR(Medezeggenschaps Raad). Via Social Schools zult u
een digitaal exemplaar ontvangen.
Contributie:
Afgelopen week is het contributieverzoek aan u toegestuurd via
het administratiesysteem Parnassys. U kunt de contributie in één
keer voldoen of er voor een gespreide betaling te kiezen.
Hebt u eerder toestemming gegeven voor een automatische
incasso? Deze automatische incasso komt in het nieuwe systeem
te vervallen. Dit betekent dat ieder lid, in de digitale omgeving van
Wis collect een factuur heeft ontvangen.
Heeft u vragen over de digitale factuur, schroom dan niet om
even binnen te stappen en uw vraag te stellen aan meester
Arnold of juf Iris. U kunt ook uw vraag ook stellen via de mail
van de oudervereniging: ouderraad.odsdevuurvogel@prokindscholengroep.nl
Brief contributie oudervereniging “de Daltons”
Via Social Schools is de toelichting op de contributie voor
schooljaar 2019-2020 aan u toegezonden. Hieronder 2 uitgelichte
onderdelen:
Machtiging
Heeft u in één van de afgelopen jaren een machtiging ingevuld en
afgegeven? De machtigingen die in ons bezit waren zijn vernietigd.
Wij willen er graag naar streven om alle betalingen via WISCollect te laten lopen.
Overschrijving
Indien de contributie betaald wordt door derden dan is het
mogelijk om het bedrag over te schrijven naar ING banknummer:
NL19 INGB 0004 7553 94. Ten name van OR ODS De Vuurvogel
onder vermelding van de naam van het kind en de groep.
Verder nog:
•
WIS-collect
•
Toelichting
•
Vragen
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Boekenmarkt 9 oktober van 12:30 tot 14:00 uur.
Woensdag 9 oktober zijn er 11 tafels gevuld met kinderen, die
klaar zitten om hun boeken te verkopen. Op zoek naar een mooi
boek, kom dan bij hun op bezoek.

Kleding
Soms zijn de kinderen zo geconcentreerd op hun taak, dat ze het op
tijd naar de wc gaan, te lang uitstellen. Een plas-ongelukje is dan zo
gebeurd. De school heeft voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 wat
schone kleren klaar liggen. Voor de wat grotere kinderen
(leeftijdsgroep 7 t/m 9 jaar) hebben we nog geen verschoning. Bent
u er aan toe om kleding te vervangen? Denkt u dan even aan school,
voor u een broek, shirt, onderbroek e.d. wegdoet.

Week van de pauzehap groep 5 t/m 8
Van 7 tot en met 11 oktober doen wij op school mee aan “De week van
de pauzehap” We zullen de kinderen deze week kennis laten maken
met een gezonde, alternatieve pauzehap. Er zal in de klas aandacht
besteed worden aan lekker en gezond eten.

Europees Schoolfruit
School denkt mee aan een gezonde pauzehap en lunch!
De school is op zoek naar verschillende mogelijkheden om samen met
u een gezond eetpatroon aan te leren bij de kinderen. Zo heeft de
school voor de vakantie weer een aanvraag ingediend om deel te
mogen nemen aan het project “Europees Schoolfruit”.
We kunnen u op de hoogte brengen dat we in november weer mogen
deelnemen aan dit project.
Wat betekent dit voor U?
Uw zoon / dochter krijgt 3 keer per week fruit of groente
aangeboden door de school. In de weekbrief zal een aankondiging
worden opgenomen, welk fruit er aan de school wordt aangeleverd. Op
de 2 andere dagen willen we vragen uw zoon/dochter ook fruit of
groente mee te geven.
Wilt u zich meewerken, zodat wij gezond eten kunnen stimuleren
tijdens de schooluren.

Water drinken stimuleren
Het is mooi om te zien dat al veel kinderen hun bidon in gebruik hebben.
Er wordt al meer water gedronken en veel drinkbekers zijn ook gevuld
met water. Op de algemene ledenvergadering is aan de
ouder(s)/verzorger(s) gevraagd, hoe je water drinken kan bevorderen.
1 Tip: gezond fruitwater, doe wat fruitstukjes in het water.
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Fietsen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u wellicht wel eens hebt gezien, staan er veel fietsen onhandig
geplaatst in de fietsen stalling. Hierdoor kunnen de kinderen niet hun
fiets op een juiste manier in de rekken plaatsen. Via deze weg willen
we u vragen, om het plaatsen van de fiets met uw zoon/dochter te
bespreken.
Daarnaast willen we u erop wijzen, dat de overdekte stalling voor
personeelsleden en externen is.
Door het plaatsen van kinderfietsen/-fietsjes is er geen ruimte om
deze fietsen te stallen.
Het op de juiste wijze plaatsen van fietsen, voorkomt onnodige
schade aan de fiets van uw zoon/dochter en anderen.

Klassenagenda
Toetsen

Thema’s

Groep 1/2a

Waar woon ik?

Groep 1/2b

Waar woon ik?

Groep 3

Waar woon ik?

Groep 4

Waar is t?

Groep 5

Alles in 1: Nederland week 2

Groep 6

Alles in 1: Europa week 2

Groep 7

Alles in 1: Afrika en Azië week 2

Groep 8

Vrijdag 4 oktober: Generation Festival Discover in Ahoy
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