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Jarigen: Wij wensen de jarigen Sem Haesebrouck, Quincey Speelman,
Ryaan Balaha en Giano Fanseca Soares een gezellige verjaardag toe.

Mobiel gebruik
Weet u wat uw zoon/dochter op de telefoon ziet? Wat er toegestuurd
wordt en waar op geantwoord wordt? Weet u wanneer uw zoon/dochter
voor het laatst op zijn/haar mobiel heeft gekeken. Kijkt u geregeld met
uw zoon/dochter mee, om te kijken en te bespreken wat wel en niet
kan op het digitale net! De kinderen hebben ons als volwassene nog
steeds nodig om zich tegen de ander en zichzelf te beschermen.

Verslag leerreis groep 6
We zijn afgelopen vrijdag naar het Douane museum geweest.
De mevrouw heeft ons leuke dingen verteld over wat voor dingen mensen
proberen te smokkelen.
We hebben nepartikelen gezien, zoals horloges , nep Nike schoenen,
voetbal shirts.
De mevrouw liet ons ook een fles met drank zien en daarin zat een cobra
en een schorpioen, deze dranken zijn illegaal want je mag geen dieren
invoeren in Nederland. Maar de smokkelaar van deze drank is zelf
opgelicht want de slang was geen cobra maar een normale slang die ze
eruit hadden laten zien als een cobra.
We kregen ook nog een hele grote slangenhuid te zien en we mochten er
ook aan voelen en dat voelde heel erg raar want je kon de schubben heel
goed voelen.
Daarna gingen we naar beneden en hoorden we over hoe ze vroeger boter
smokkelde. Ze liet ons houten klompen zien die er aan de bovenkant
normaal uitzagen, maar aan de onderkant zag het er uit alsof je precies
de andere kant op liep, zodat ze het spoor de verkeerde kant op volgde.
Toen we klaar waren zagen we beneden nog een hele mooie opgezette
leeuw.
Toen we onze jassen hadden aangetrokken kregen we allemaal nog een
lekker broodje.
Onderweg naar de tram hebben we nog lekker gespeeld en toen zijn we
met de tram naar het MetroStation gegaan, waar we nog een leuke foto
hebben gemaakt bij een grote kerstboom.
Het was een leuke en leerzame dag.
Van Rosa, groep 6.
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Europees schoolfruit: Aanstaande maandag wordt er weer fruit geleverd. De
leerlingen kunnen in die week genieten van gele meloen, appel en komkommer.

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 uw kind(eren) hebt 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-4daagse. Deze zal gelopen gaan 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 en 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”

Klassenagenda
Uitstapjes

Thema’s - toetsen

Groep 1/2a

We dansen en maken muziek

Groep 1/2b

We dansen en maken muziek

Groep 3

We dansen en maken muziek

Groep 4

Di. 19/11 Creatieve les

Groep 5

Ma. 2/12 Het Rijksmuseum

Jij en ik
We dansen en maken muziek
Kunst

Groep 6

Kleding en sport

Groep 7

Voeding week 2 - gezond/ongezond

Groep 8

Di 26-11 bezoek dorpskerk
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Christendom

