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Start schooljaar:

Ouderbijdrage

Na een hoop drukte rondom het vervangen
van de vloer en de flexibele slangen van de
luchtbehandeling, konden we (mede dankzij
de hulp van een aantal ouders) toch gewoon
maandag met het schooljaar starten.
We begonnen op het plein met het
voorstellen van de nieuwe meester en juffen,
daarna hebben we samen het Vuurvogellied
gezongen en toen zijn we allemaal via de
hoofdingang naar binnen gegaan om het
Vuurvogellogo op de grond bij de entree te
onthullen en bekijken.
De groepen hebben inmiddels allemaal een
nieuwe naam bedacht. Thema is dit jaar een
dier met een woord ervoor met dezelfde
letter. Dat noem je een alliteratie, oftewel
beginrijm. Dit zijn de namen:
Peuters
Kwakende Kikkers
Kinderopvang Lieve Lieveheersbeestjes
BSO
Olijke Olifanten
1/2a
Bezige Bijen
1/2b
Vrolijke Vlinders
3/4/5a
Pratende Puppy’s
3/4/5b
Sterke Stokstaartjes
3/4/5c
Jagende Jaguars
6/7/8a
Lachende Lama’s
6/7/8b
Aardige Adelaars
6/7/8c
Slimme Slangen

De eerste incassoronde voor de
ouderbijdrage (€15 per kind) vindt begin
oktober plaats. Als je nog geen machtiging
hebt afgegeven en dit wel graag wilt, kan bij
juf Irma of Wendy een formulier worden
gehaald. Als je het zelf wilt overmaken kan dit
natuurlijk ook, het IBAN nummer is
NL04INGB0005780275 t.n.v. OBS De
Vuurvogel inz oudercie onder vermelding van
de naam van je kind(eren).

Vooraankondiging feestavond
Op 12 oktober om 20.00 organiseren we voor
het eerst een feestavond voor ouders en
team. Dit doen we om jullie te bedanken voor
de hulp die we altijd van velen van jullie
krijgen, maar ook om elkaar eens anders te
ontmoeten. We hebben livemuziek van de
PRADBENT, die leuke covers spelen. De
officiële uitnodiging komt later, maar houd de
datum alvast vrij, of regel alvast oppas. We
hopen natuurlijk op een school vol mensen!

Portfolio terug
De portfolio’s die voor de vakantie zijn
meegegeven gaan dit schooljaar weer gevuld
worden met alles waar je kind trots op is.
Zouden jullie het daarom willen meegeven
naar school als het nog thuis ligt?

Nieuw beleid pakjes drinken
Vanaf nu gaan we pakjes drinken die leeg zijn
terug stoppen in de tas van het kind. Zo
voorkomen we dat wij een enorme berg afval
hebben elke dag. Nog mooier zouden we het
vinden als de kinderen hun drinken
in een herbruikbare beker of flesje
mee naar school nemen. Dat is
milieuvriendelijk en uiteindelijk
een stuk goedkoper.

Inloop en start school
Voor alle duidelijkheid:
De inloop begint om 08.20 uur elke ochtend,
om 08.30 uur gaan de deuren dicht en
beginnen we. Ouders die met hun kind
binnen zijn gekomen worden verzocht de
school dan te hebben verlaten. Kinderen die
te laat komen moeten aanbellen bij de
hoofdingang.
Dit omdat we gemerkt hebben dat voor
sommige ouders en kinderen het weer even
wennen is na de vakantie.

Parkeren bij school
Bij het halen en brengen van kinderen naar
school is het af en toe best druk en hectisch
met auto’s voor de school. Het verzoek is
liefst te lopen of te fietsen (ook gezonder!) en
als er wel met de auto wordt gereden deze
niet pal voor de deur van de school te
parkeren in verband met kinderen die met
hun fiets daar langs willen. De parkeerplaats
tegenover het voetbalveldje is vaak vrij en
aan de kant van de BSO is veel ruimte.

Info-avonden
Volgende week vinden de informatieavonden plaats, die bestemd is voor alle
ouders. Verteld wordt over de werkwijze in
de groep, hoe wordt omgegaan met regels,
maar ook bijvoorbeeld met huiswerk.
In de onder- en middenbouw gaan de ouders
daarna aan de slag om iets te maken voor de
kinderen. In de bovenbouw wordt iets actiefs
gedaan rondom de verwijzing naar het
Voortgezet Onderwijs. We rekenen op een
grote opkomst.
Onderbouw maandag 17 september
Middenbouw dinsdag 18 september
Bovenbouw donderdag 20 september
Alle avonden starten om 19.30 uur.

12-09

Werkweek bovenbouw

13-09

Werkweek bovenbouw

14-09

Werkweek bovenbouw

17-09

Info-avond onderbouw

18-09

Info-avond middenbouw

20-09

Info-avond bovenbouw

25-09

Volgende nieuwsbrief

Nieuwe website
Onder water staat de nieuwe website van onze
school zo goed als klaar. Hoewel de vorige nog
maar een paar jaar bestaat, krijgen we via
Plateau allemaal een nieuwe website. Daar zal
ook de agenda weer in komen, iets dat nu niet
meer is ingevuld op de website, omdat de
koppeling met google niet meer werkt. Er is ook
een ouderportaal aan gekoppeld, die binnenkort
Digiduif gaat vervangen. Deze Nieuwsbrief krijgen
ouders dan alleen nog digitaal. We weten nog
niet helemaal hoe het eruit gaat zien, maar wel
dat de app “mijn school” ook de groepsapp, die
sommige groepen nu hebben, gaat vervangen.
Eventueel kun je de app alvast downloaden via
playstore of appstore. De inloggegevens krijg je
dan zodra alles operationeel is.

