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Nieuw: Kiki van der Kroef start komende week bij ons op school.
Wij wensen haar veel leerplezier en een fijne tijd op onze school toe.

Jarigen : Deze week zijn Kyen Buitendijk, Dylaysha Markusse, Marley Roos en
Dinand v/d Veen jarig. Wij wensen hun een leuke en gezellige dag.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 26 november zal de schoolfotograaf alle kinderen van de Vuurvogel
fotograferen. Elk jaar worden er een aantal foto’s gemaakt: de individuele foto(‘s), de
groepsfoto (klassenfoto) en eventueel een foto met broer/zus.

-

Indien u meerdere kinderen op de Vuurvogel heeft dan gaan deze automatisch
met elkaar op de broer/zus foto. U hoeft hier niets voor te doen.

-

Indien u kind(eren) heeft opgegeven voor de niet schoolgaande kinderen, dan
krijgt u hier aankomende week meer informatie over. Deze foto’s zullen tussen
08:00 uur en 08.30 uur worden genomen.

Oproep verkeersbegeleiders voor de mini-4-daagse 2020:
Ja, echt waar nu al een oproep voor verkeersbegeleiders voor de mini-4-daagse. Deze
zal gelopen worden van maandag 11 mei 2020 t/m donderdag 14 mei 2020. In verband
met de organisatie vanuit de gemeente zijn wij, als wijkcoördinatoren, verplicht om
ruim van te voren de namen van de verkeersbegeleiding door te geven. Wij zijn dan
ook op zoek naar ouders en/of verzorgers die met ons willen meelopen als
verkeersbegeleider.
De taak van een verkeersbegeleider is vooral het veilig houden van onze kinderen bij
het oversteken van een straat, bij het lopen vlak langs een weg of fietspad.
Wij lopen elke avond met minimaal 6 verkeersbegeleiders. Het is mogelijk om bij
voldoende aanmeldingen dit een beetje te verdelen, zodat een ouder / verzorger indien
gewenst ook 1, 2 of 3 avonden met een groepje kan lopen.
Indien u interesse heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen via
ouderraad.odsdevuurvogel@prokind-scholengroep.nl
Met vriendelijke groet,
Wijkcoördinatoren “de Hoek”

Water drinken stimuleren
Het is mooi om te zien dat nog veel kinderen hun bidon in gebruik hebben. Er wordt al
meer water gedronken en veel drinkbekers zijn ook gevuld met water.

We gaan weer aan de slag met EU-Schoolfruit
Met EU-Schoolfruit ontvangt onze school 20 weken gratis groente en fruit voor
alle leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas!

weekbrief

Aankomende week starten we met het schoolfruitprogramma.
De groente- en het fruit dat de kinderen krijgen vanuit het EUSchoolfruitprogramma, is een aanvulling op de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
(ADH). Met de groente- en het fruit van het EU-Schoolfruitprogramma (minimaal 70
gram per portie) maken kinderen een goede start om de ADH te halen!
Deze week: kaki fruit, appel en waspeen
Op maandag wordt ons schoolfruit geleverd. Dit betekent dat de leerlingen dinsdag,
woensdag en donderdag schoolfruit krijgen.
Op de 2 andere dagen willen we vragen uw zoon/dochter ook fruit of groente mee te
geven. Wilt u meewerken, zodat wij gezond eten kunnen stimuleren tijdens de
schooluren? Op de schoolfruitdagen kunt u uw zoon/dochter nog een ander stuk fruit
of groente meegeven.
Kijk ook eens op:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm

WC gebruik jongens groep 5
Na de vakantie zijn de jongens aan de slag gegaan met het goed gebruiken van hun
toilet. Er zijn ontdekkingen gedaan. “Juf, als je doorspoelt, dan spettert er ook water
op de bril!”
Onderzoekend komen ze op de oplossing! Als dit gebeurt, pak je een stukje wc-papier
en maak je de bril droog. Natuurlijk niet weer in de wc gooien, dan blijf je natuurlijk
aan de gang. Even in de prullenbak en er ontstaan geen misverstanden. Ook is er
ontdekt, dat als er teveel papier wordt gebruikt, het riool verstopt raakt, hierdoor
wordt er, als er bij een andere toilet wordt doorgespoeld, er water onder de wc-pot
wordt gedrukt. “Dus niet te veel papier gebruiken, is de conclusie!”.
Er is gelukkig niet meer expres naast de wc-pot geplast. Jongens, houdt met elkaar
deze werkwijze vast.
We gaan voor de “Goudentoiletprijs”!

Klassenagenda
Uitstapjes

Thema’s - toetsen

Groep 1/2a

Di. 12/11 Dansworkshop

We dansen en maken muziek

Groep 1/2b

Di. 12/11 Dansworkshop

We dansen en maken muziek

Groep 3

Di. 12/11 Dansworkshop

We dansen en maken muziek

Groep 4

Di. 12/11 Dansworkshop

We dansen en maken muziek
Jij en ik

Groep 5

Kunst

Groep 6

Kleding en sport

Groep 7

Voeding week 1

Groep 8

Geloof, algemeen en jodendom
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