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Nieuw op school: Deze week start Rylan Zanten in de klas van juf Lisa. Wij wensen hem veel
leerplezier en een leuke tijd toe op onze school.

Jarigen: Wij wensen de jarigen Jayce Grootfaam, Sema Yolcu, Jelencio Benn, Asien Boelijn en Daniel
Obenakonyang een gezellige verjaardag toe.

Europees schoolfruit: Aanstaande maandag wordt er weer fruit geleverd. De leerlingen kunnen in
die week genieten van appel, sinaasappel en waspeen.

Schoen zetten!!
Alle kinderen van ODS De Vuurvogel mogen 28 november hun schoen zetten op school. Vanaf
maandag 25 november mogen de schoenen ( voorzien van naam) meegenomen worden naar school.

Schoolfotograaf:
Op dinsdag 26 november zal de schoolfotograaf alle kinderen van de Vuurvogel fotograferen. Denkt u
aan de kleding? Als de kinderen kleurrijke kleding dragen, komen de foto’s beter tot hun recht. Vermijd
daarbij fluorescerende kleding.

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
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”
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Klassenagenda
Groep 1/2a

Uitstapjes

Thema’s - toetsen

Di 26/11 Dansworkshop

We dansen en maken muziek

Wo/do 27-28/11 Kruidnoten bakken
Groep 1/2b

Di 26/11 Dansworkshop

We dansen en maken muziek

Wo/do 27-28/11 Kruidnoten bakken
Groep 3

Di 26/11 Dansworkshop

We dansen en maken muziek

Groep 4

Di 26/11 Dansworkshop

Jij en ik
We dansen en maken muziek

Groep 5

Ma 2/12 Het Rijksmuseum

Kunst

Groep 6

Ma 2/12 Het Rijksmuseum

Kleding en sport

Groep 7

Voeding wk 3 – Waar komt ons voedsel
vandaan?

Groep 8

Di 26-11 Bezoek dorpskerk

Islam

Bezoek moskee:
Groep 8 gaat op korte termijn ook een bezoek brengen aan de moskee, de datum hiervan hoort u
binnenkort.
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