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Jarigen van de week
De komende week zijn jarig: Alen uit groep 6, Briseïs uit groep 3 en Nick uit groep 7.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Kinderen van goede wil (Kerstthema 5 dec. t/m 23 december)
We spreken met de kinderen over hoe de goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in
het leven van mensen.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over Johannes’ geboorte, de aankondiging en geboorte van Jezus en de
boodschap van de engelen aan de herders. (Lucas 1 en 2)

Welkom
Afgelopen weken zijn er een aantal nieuwe kinderen bij ons op school gestart. Dit geldt voor Joas, Jesse, Dylano en
Selina. Wij wensen jullie een mooie tijd bij ons toe!

Veel succes
Alisha uit groep 8 maakt haar schooljaar af op De Vuurvogel. Wij wensen je veel succes en plezier toe op je nieuwe
school.

PBS
Komende week staan wij extra stil bij de PBS regel: Hoe los je problemen op?

Plaatsvervangend directeur
Afgelopen periode zijn wij bezig geweest om te kijken wie plaatsvervangend directeur zou
kunnen worden. Na verschillende gespreksrondes zijn wij blij u mede te kunnen delen, dat
Josje Renkema deze functie gaat vervullen. Mocht Petra Oldenbeuving niet aanwezig zijn,
dan is juf Josje het eerste aanspreekpunt. Mochten zij beiden niet aanwezig zijn, dan kunt u
terecht bij juf Hanneke of juf Janita.

Advent
Afgelopen week is de adventstijd begonnen. We hebben de eerste kaars aangestoken. We
bereiden ons voor op de kerstviering van donderdag 22 december. Dit jaar vindt de
kerstviering in de eigen groep plaats. Verdere informatie volgt zo snel mogelijk.

Vervoersprotocol
Veiligheid van de kinderen staat bij ons bovenaan. Afgelopen periode hebben er verschillende activiteiten
plaatsgevonden waarbij kinderen zijn vervoerd in een auto. Hierbij hebben wij streng gecontroleerd op het gebruik
van de gordel. Echter willen wij ook dat alle kinderen onder de 1.35 meter op een stoelverhoger plaatsnemen. Niet
alle ouders hebben bij ons op school een auto. Waardoor er kinderen zijn, die geen stoelverhoger hebben. Vandaar
een oproep in de weekbrief. Heeft u een stoelverhoger over, zouden wij hem dan mogen gebruiken? U kunt deze
inleveren bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!
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LichtbaakWorkshops
Ook dit jaar worden er weer verschillende LichtbaakWorkshops gehouden. De eerste zal
plaatsvinden op woensdag 14 december van 9.30 tot 11.30 uur in de keuken van de MFA.
Meester Rudolf zal de workshop verzorgen. Het thema is kerstbaksels. Onder zijn
begeleiding gaat u aan de slag om van 1 bol deeg een kerststol, een suikerbrood en een
kerstkrans te maken.
Er is plek voor maximaal 12 ouders/verzorgers. Bij de ingang op het whiteboard hangt vanaf
maandag een intekenlijst. Wees er snel bij, want vol = vol.
Vanaf januari tot de zomervakantie zullen er meerdere LichtbaakWorkshops plaatsvinden.
Teven zullen er drie ouder-kind workshops georganiseerd worden. Zodra deze data en
thema’s bekend zijn, worden deze met u gedeeld.

Luizen
Op dit moment zijn er verschillende groepen waar luizen geconstateerd zijn. Daarom vragen wij of u uw zoon of
dochter zelf ook extra zou willen controleren en indien nodig behandelen. Zo kunnen wij er samen voor zorgen, dat
het tot een minimum beperkt blijft. Alvast bedankt.
De onderbouw zoekt nog ouders/verzorgers, die af en toe de kinderen wil controleren op luizen. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

Toestemming voor foto’s en film
Tegenwoordig is het gebruik van foto’s en film aan de orde van de dag. In een eerdere weekbrief hebben wij u
gevraagd om bij de directie aan te geven, als u niet wilt dat uw kind op de foto of film gezet wordt. Het kan zo zijn
dat u deze weekbrief gemist heeft. Wij vinden het als school belangrijk, dat alle ouders daadwerkelijk toestemming
geven voor het gebruik van foto’s en filmmateriaal. Om verwarring te voorkomen, krijgen alle oudsten, maandag een
formulier mee naar huis. Hierop kunt u aangeven wanneer wij wel en wanneer wij geen foto’s van uw kind(eren)
mogen gebruiken. Wilt u dit formulier invullen en dit inleveren bij de leerkracht van uw kind? Zo kunnen wij ervoor
zorgen, dat het beeldmateriaal op de juiste wijze gebruikt wordt.

Wet van werk en zekerheid
Op het ouderportaal onder het kopje documenten vindt u een brief van het bestuur waarin u uitleg krijgt over de
invalproblemen die de wet van werk en zekerheid met zich meebrengt voor onze school.

Sinterklaas
Vandaag hebben wij Sinterklaas mogen ontvangen op school. Hieronder een kleine impressie van deze ochtend.

Agenda
14 december
22 december
24 december tot 8 januari
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