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Jaargang 11 Editie 09 
 

AGENDA* 

11 mei  Vuurvogeltjes op de lijn 
17 mei  Ouderraadvergadering 
23 mei  groep 1-2b Herbergier 
25 mei  schoolfotograaf 
26-27 mei Hemelvaart, alle leerlingen vrij 
03 juni  Ouderdag 
06 juni  Pinksteren, alle leerlingen vrij 
7 juni  Studiedag, alle leerlingen vrij  
 
*Je kunt alle data van vrije dagen en andere 
gebeurtenissen altijd terug vinden in de 
jaarkalender in onze app en op de website! 
 

SCHOOL 

Lief en leed 
De ooievaar weet ons nest goed te vinden. In 
oktober verwachten juf Kelly (groep 1-2b) en 
Mark hun eerste kindje. We zijn erg blij voor hen 
en wensen hen een heel fijne 

zwangerschap toe! 
 

Misschien heb je deze week 
Brigitte  weer gezien op school. 

Het gaat weer wat beter en ze komt voorlopig 1 
ochtend in de week op de Vuurvogel. Vandaaruit 
bouwen we op zodat ze hopelijk snel weer 
volledig werkt.  
 
Ouderdag 
Op de Vuurvogel vieren we geen afzonderlijke 
moederdag of vaderdag maar hebben we 
gekozen voor een combinatie tussen die twee: de 
ouderdag! De kinderen maken iets voor hun 
ouder(s) en nemen dit op 3 juni mee naar huis! 

Wij wensen jullie allemaal een heel fijne 
ouderdag toe! 
 
Vakantietoernooi hockey 
Op zondag 3 juli is het vakantietoernooi hockey!  
- Zit je in groep 3, dan kan je meedoen met 

clinics.  
- Zit je in groep 4t/m8 dan kan je als team 

meedoen! 
Wil jij meedoen met het Vakantietoernooien 
hockey op zondag 3 juli 2022?! 
Schrijf je dan voor donderdag 19 mei in via deze 
link 
 

Hier inschrijven voor het vakantietoernooi! 
 
Via de link vind je alle informatie over dit 
toernooi! 
 
Groetjes gymjuf Lieke 
 
Nieuws uit groep 1-2  
In groep 1-2 hebben we voor de vakantie gewerkt 
aan het thema de Sloot. Tijdens dit thema hebben 
we voor begrijpend luisteren gewerkt met 
prentenboeken, maar ook met een informatieve 
tekst over kikkers. Door deze tekst te bestuderen, 
voor te lezen en samen de moeilijke woorden te 
bespreken weten de kinderen nu onder andere 
wat een koudbloedig dier is, dat een amfibie op 
het land én in het water kan leven, en dat een 
kikker 5 tenen heeft aan zijn voorpoten en 4 
tenen aan zijn 
achterpoten!   
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/5Y9GEVTqxs
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Ook hebben de kinderen van groep 2 de eerste 
‘kleurles’ gehad van juf Linda. In de kleurlessen 
leren de kinderen hoe ze hun potlood goed vast 
moeten houden en wat de juiste zit- en 
schrijfhouding is. Dit is een voorbereiding op het 
leren schrijven in groep 3. De kinderen vonden 
erg leuk en hebben heel hard hun best gedaan.  
 

 
 

OUDERRAAD 

 
Avondvierdaagse 

 

Joehoe we mogen weer mee lopen met de 
avondvierdaagse! 

Wanneer 21 juni t/m 24 juni. 
Waar dinsdag en woensdag vanaf het 

Reeshofpark aan de Reeshofdijk. 
Op donderdag en vrijdag vanaf de 
Universiteit aan de Warandelaan 
2. 

Starttijd 18:30 uur 
 

Op beide startlocaties vertrekken de 5 km en de 
10 km. 
 
Kosten   Het inschrijfgeld is €6,50 
Aanmelden  Digitaal inschrijven vanaf 16 mei. 
De link zal binnenkort verschijnen in de 
schoolapp en klassenapp. 

Jij loopt toch ook mee? 

Groetjes van de ouderraad 

 
 

Fijne (werk-)week! 
 

Team de Vuurvogel 
 
 
 
 
 
 
 


