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In Vogelvlucht 

Beste ouders, 

 

De kop is er af: de eerste dag van het schooljaar zit er al op. Uw kind heeft misschien nieuwe 

klasgenootjes, een andere juf of meester, een nieuw klaslokaal... en waarschijnlijk hebt u al de 

eerste ervaringen gehoord. 

U heeft in  de vorige nieuwsbrief gelezen dat we een heel aantal  coronamaatregelen van vorig  

schooljaar vanaf de eerste schooldag opnieuw toepassen. Zo zal er les gegeven worden met de 

vensters en/of deuren geopend. We willen u vragen om uw kind(eren) de gepaste kleding aan te 

doen.  

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. de schoolkalender voor de maand september. Behalve deze 

nieuwsbrief ontving u  nog enkele documenten die we u als school moeten verstrekken, o.a. de 

controlefiche en het bestelformulier. We vestigen er uw aandacht op dat u deze formulieren 

moet invullen en/of ondertekenen. Gelieve ze donderdag 3/09/2020 aan uw kind mee te ge-

ven. 

Met het hele team hebben we gezorgd voor een zo goed mogelijke verdeling van  de lestijden, 

om alle kinderen in onze school de beste kansen te geven.  

Opdat wij uw kind zo veel mogelijk kansen kunnen bieden, vinden we het als school van zéér 

groot belang dat de contacten tussen u als ouders en ons als leerkrachten en directie optimaal 

zijn. Het kan wel eens gebeuren dat u met een vraag, een zorg, een verzuchting zit die uw kind 

aanbelangt. We willen u daarom vragen om niet met die bekommernis te blijven zitten: SPREEK 

ONS ER METEEN OVER AAN. Stap eerst en vooral naar de leerkracht, want vooral de juf of de 

meester heeft te maken met uw dochter of zoon. Alleen zo kunnen we proberen om zo snel mo-

gelijk duidelijkheid te scheppen of een oplossing te krijgen, want dàt willen we. 

Zou u de leerkracht willen spreken, laat het dan even weten via het heen– en weerschriftje van 

uw kleuter of via de agenda van uw dochter of zoon. Hoewel de juf of de meester vanzelfspre-

kend het eerste aanspreekpunt is, willen we als directie zo nodig uw zorg beluisteren en mee 

een oplossing zoeken. 

We houden er alvast aan, u als ouders te danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. 

Het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs zodat uw kind 

een goed schooljaar doormaakt. 

Ten slotte wensen we alle kinderen en leerkrachten een leerrijk, gezond, veilig, deugddoend en 

boeiend schooljaar toe. 

 

Manuela Coenen en Greet Reekmans 
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Data:  Schoolkalender september 

Di  08, 22            Zwemmen Bree: 2A, 2B, 3KA, 3KB, 4AB 

Di  15,29             Zwemmen Bree: 1A, 1B, 3A en 3B 

Ma 7,21             Zwemmen Vostert:K3V, 1V,2V ,3V en 4V                       

Do 10             Foto’s Vostert 

Vr 11                   Foto’s Bree 

Ma 14                   Bibliotheek Bree 

Di 15                     Bibliotheek Vostert 

Woe 07 oktober    Pedagogische studiedag (de kinderen hebben vrijaf) 

 

De viering van het begin van het schooljaar gaat door in klasverband. 

Vostert 

 

Alle leerlingen van Vostert komen op dinsdagvoormiddag naar Bree voor 

de lessen LO. De bus vertrekt stipt om 8.20 uur. Zo zijn de leerlingen 

nog voor het begin van de lessen in Bree. De terugkomst op de Vostert is 

rond 12.10 uur. Dit gaat door vanaf 8 september.  

Beste ouders, lieve kinderen 

Het schooljaar is gestart! Net zoals het einde van het vorige schooljaar is ook 

het begin van dit schooljaar anders.   De infoavonden zullen niet, zoals voor-

heen, in de klassen doorgaan en dus kunnen wij jullie geen drankje aanbieden 

na dit moment om ons beter te leren kennen. 

Maar niet getreurd, onze leden staan regelmatig aan de schoolpoort, jullie kun-

nen ons bereiken via ons e-mailadres (ouderraaddevuurvogel@gmail.com), wij 

zullen regelmatig communiceren via onze facebookpagina (vergeet ons zeker 

niet te liken !), onze schoolkalender komt eraan met de nodige info, … 

En, jullie kunnen de kinderen nu al steunen, door eens te surfen naar 

www.trooper.be!  Bij tal van aankopen online kan je, door een simpele muisklik, 

telkens geld sparen voor de ouderraad. Klik door naar de vereniging die je wilt 

steunen (Ouderraad de Vuurvogel) en je bent vertrokken.   

Informatieavonden: 

Omwille van de coronamaatregelingen kunnen we geen fysieke infoavond organiseren op beide 

vestigingen. Daarom krijgt u op 7 september een filmpje van de klasleerkracht, de zorg en de  

directie met de nodige informatie.  

Indien u dan nog vragen, bedenkingen,...heeft, kan u deze mailen naar de betrokkenen 

(klasleerkracht, zorg of directie). Zij zullen dan zo snel mogelijk hierop antwoorden.  

 

Zeeklassen: 

De leerlingen van het 5de en 6 de leerjaar Bree en Vostert gaan in maart  5 dagen op zeeklassen.  Moest ons 

door de overheid opgelegd worden dat we dan geen meerdaagse uitstappen mogen doen, wordt alles geannu-

leerd en krijgt u  het geld terug.  

mailto:ouderraaddevuurvogel@gmail.com
http://www.trooper.be
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Schoolrekeningen 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een bestellijst. Bestellingen doet u volledig vrijblijvend. Er geldt 

geen enkele verplichting.  

Wenst u één of meer producten te bestellen, dan kruist u die aan, vult u het te betalen bedrag in 

en maakt u het totaal van uw betaling. Het ingevulde formulier geeft u ten laatste op donder-

dag 3 september mee. Indien u geen bestelling doet, willen we u vragen de lijst af te tekenen 

en mee te geven met uw kind (zo weten wij dat iedere ouder de lijst heeft ontvangen). U krijgt 

zo snel mogelijk een overschrijving met de juiste gegevens. 

In de loop van het schooljaar kan u, indien gewenst bijkomende jetons bestellen door ons een 

mailtje te sturen via admin.devuurvogel@dekubus-bree.be met vermelding van de naam en 

klas van uw kind. Uw kind kan ook een bestelkaartje vragen aan de medewerkers van de eetzaal. 

Wilt u bij een betaling van een rekening steeds de mededeling erbij noteren. Dit om misverstan-

den te voorkomen.  

We vragen ook om de betaling voor de opgegeven datum uit te voeren. Vanaf die datum wordt 

het bestelde materiaal zoals het turngerief uitgedeeld en de boekjes besteld. De bestelde jetons 

worden uitgedeeld van zodra we de betaling hebben ontvangen. Bedankt! 

Controlefiche 

U krijgt van uw kind een fiche met alle gegevens. Wilt u deze nakijken en indien nodig aanpas-

sen. Kijk zeker na of uw mailadres juist  is. Wanneer ouders gescheiden zijn, graag van beide 

ouders het mailadres invullen. De gecontroleerde fiche meegeven met uw kind, ook als alles in  

orde is. 

Om de administratie vlot te laten verlopen. Graag alle formulieren invullen en meege-

ven ten laatste donderdag 3 september. Bedankt! 

Aangepast schoolreglement  

Er zijn een aantal aanpassingen gebeurd in het schoolreglement. Het verdient de aandacht om 

dit na te lezen. U vindt het nieuwe schoolreglement op onze nieuwe website  

www.devuurvogel.be 

U klikt op ’onze school’ daar  vindt u het schoolreglement, de infobrochure, de capaciteitsver-

klaring en  de kostenramingen. De overheid legt op dat ouders die kiezen voor het vrij onder-

wijs, zich akkoord verklaren met het schoolreglement en met het eigen opvoedingsproject (zie 

infobrochure). Daarvoor dient u het bijgevoegde blad in te vullen,  te ondertekenen en aan de 

gezinsoudste mee te geven  voor 3 september. Bedankt! 

De gezondheidsfiche (in briefomslag) moet voor ieder kind afzonderlijk worden ingevuld. We 

vragen u om dit zo goed mogelijk in te vullen.  

Nieuwsbrief “In Vogelvlucht”op website  

 

Zoals u al gemerkt heeft is deze nieuwsbrief op papier voor de gezinsoudsten. De volgende 

nieuwsbrieven worden verspreid via mail. U kan deze ook terugvinden op www.devuurvogel.be 

bij “info”en dan “nieuwsbrieven”  

http://www.devuurvogel.be
http://www.devuurvogel.be
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Oog voor iets lekkers 

Al vele jaren loopt in onze school het project “oog voor iets lekkers” . Dankzij de 

inzet van de ouderraad en de fruitmama’s en fruitpapa’s krijgen de kinderen we-

kelijks een stuk vers fruit. De overheid geeft  hiervoor subsidies en de ouderraad 

steunt dit initiatief  waardoor dit slechts €5 voor u kost. Er geldt geen enkele ver-

plichting, maar toch willen we dit  ‘gezonde’ initiatief van harte aanbevelen.  

Nogmaals dank aan de ouderraad die alle regelingen treft voor deze subsidies, het 

bezorgen en verdelen van het fruit…. 

Afwezigheden 

Bij afwezigheid van uw kind graag de school verwittigen.  

Geef onmiddellijk het juiste papier aan uw kind mee als het terugkomt naar 

school. Krijgen wij geen papier met een geldige reden of helemaal niets, dan is 

uw kind onwettig afwezig. Dit geldt voor alle kinderen vanaf het eerste leerjaar 

en kleuters die één jaar langer kleuteronderwijs volgen.  

Uw kind mag maximum 3 dagen achter elkaar afwezig zijn wegens ziekte met 

een geschreven briefje door de ouders en dit 4 maal op een schooljaar. Wanneer 

uw kind meer ziek is, moet dit steeds gewettigd zijn door een doktersbriefje. 

Bij deze nieuwsbrief krijgt u een voorgedrukt exemplaar dat u daarvoor kunt ge-

bruiken. Bewaar dit papier, voor als het nodig is. 

Nieuwe website en facebook 

 

Tijdens de vakantie is er hard gewerkt aan onze nieuwe website www.devuurvogel.be 

U kan hier alle mogelijke informatie, foto’s,... vinden van en over de schoolwerking.   

 

Ook hebben we een facebookpagina waar we regelmatig info,… op plaatsen.   Geven jullie ons 

ook een like ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag willen we onze ict-mensen bedanken om dit allemaal op punt te zetten.  

 

 

http://www.devuurvogel.be

