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Jaargang 19 , nr. 187
Kienavond
Onze jaarlijkse kienavond gaat door op vrijdag 7 februari om
20 uur. De deuren gaan open om 19 uur. Er zijn mooie prijzen en
prijzenpakketten te winnen. Voor de kinderronde is de hoofdprijs
een elektrische step.
Omwille van de werken kan er niet geparkeerd worden op de speelplaats van Sint-Augustinus. Parkeren kan dus enkel in de straat en
op de parking van het voormalige ziekenhuis. De hoofdingang is
momenteel de enige toegang.
Hartelijk welkom!

Dikketruiendag
Dinsdag 11 februari houden wij de dikke-truiendag. Die dag zal de
klastemperatuur 2 graden minder zijn. Wij willen
u vragen uw kind van de nodige kleding te voorzien.

Instapdata
Moest u nog een kleuter hebben of kennen en die interesse heeft in onze school, zou
het fijn zijn als we deze tijdig kunnen inschrijven.
De teldag voor het onderwijs is 1 februari.
Er zijn nog 4 instapdata waarop je kind voor het eerst naar school mag gaan:
-maandag 3 februari voor kinderen die geboren zijn voor 4 augustus 2017
-maandag 2 maart (na het krokusverlof) voor kinderen die geboren zijn voor 3 september
2017
-maandag 20 april (na de paasvakantie) voor de kinderen die geboren zijn voor 21oktober
2017
-maandag 25 mei (na Hemelvaart) voor de kinderen die geboren zijn voor 26 november
2017
Voor verdere informatie en/of inschrijving kan u het best telefonische contact
(089/465081) opnemen of via mail admin.devuurvogel@dekubus-bree.be.
Voor informatie over onze school kan u ook terecht op de website www.devuurvogel.be
VRIJE BASISSCHOOL devuurvogel

.be
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Carnaval
Carnaval wordt dit jaar bijzonder! De leerkrachten hebben er voor gekozen
om voor alle kinderen (Bree en Vostert) een heus carnavalsfeest te organiseren in de sporthal in Bree. Al de kinderen mogen op vrijdag 21 februari
de hele dag verkleed naar school komen.
De kleuters en leerlingen (1234V) van Vostert komen op vrijdagvoormiddag
verkleed met de bus naar Bree. De kinderen zijn ’s middags terug en kunnen thuis of op school gaan eten. De leerlingen van 56V komen in de namiddag carnaval vieren in Bree. (verdere info via heen- en weerschriftje of
agenda)
De ouderraad zorgt voor een koekje voor de verklede kleuters en voor de
feestvierders van de lagere school een snoepje.
Dankjewel aan de ouderraad om ook weer dit initiatief te ondersteunen!
Slingers en confetti zijn niet toegelaten.

ALAAF!!!…..

