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● nieuwe schooljaar 

Het nieuwe schooljaar is rustig van start gegaan. Wij wensen alle kinderen een fijn en leerzaam 

schooljaar toe. 
● Kalender en schoolgids 
Dit schooljaar wordt de kalender via Socialschools verstuurd. Voor ouders die graag een papieren 
versie willen en niet in de gelegenheid zijn om deze zelf uit te printen. Kunt u deze vanaf 
3 september voor aanvang van school op het bordes afhalen. 
● parkeren 
Wij vragen u om bij het halen en brengen van uw kind(eren) uw auto alleen te parkeren in de 

daarvoor bestemde parkeervakken. Dan kunnen de kinderen veilig naar school gaan. Voor de 
Hermelijnstraat geldt een stopverbod (hier is de stoeprand geel gemaakt). Er wordt regelmatig 
door de politie gecontroleerd. Het advies is om niet met de auto naar school te komen indien dit 
niet strikt noodzakelijk is, gezien de beperkte parkeerruimte. 
Vooral bij slecht weer is er veel overlast en ontstaan er soms gevaarlijke situaties. 
● AVG  
U heeft vorig jaar via een formulier toestemming voor het gebruik van foto’s, filmmateriaal 

medicijnen ed. aangegeven dat u hier wel/niet mee akkoord gaat. Mocht u hier iets in willen 
wijzigen dan kunt u dit altijd via de mail (info@bbsdevuurvogel.nl) doorgeven. 
● Annatheater 
Vanaf 16 september: Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater  
Speel je thuis weleens dat je een koningin, een ridder of een monster bent? Kom dan eens in het 
theater toneelspelen! 

Vanaf woensdag 16 september beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom in 
de maand september een gratis proefles volgen! 
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken om allerlei spannende, gekke en 
onverwachte situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert 
ook nog een heleboel.  
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden vanaf 16 september 
op woensdagen en donderdagen gegeven. 

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288. 
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool 

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond. 
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.  
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl 
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