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Instapdata 

 

Moest u nog een kleuter hebben of kennen, die interesse heeft in on-

ze 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: 

 Instapdatum maandag 1 februari 2021: Kleuters geboren vóór 2 augustus 2018 

 Instapdatum maandag 22 februari 2021: Kleuters geboren vóór 23 augustus 2018 

 

 Instapdatum maandag 19 april 2021:Kleuters geboren vóór 20 oktober 2018 

 Instapdatum maandag 17 mei 2021: Kleuters geboren vóór 18 november 2018 

—> Het kijkmoment voor de instappers van 19 april en 17 mei staat gepland voor maandag 

29 maart 2021 om 15u30 in Bree en Vostert, dit onder voorbehoud van de geldende maat-

regelen.  Inschrijven voor het kijkmoment van 29 maart 2021:  

https://forms.gle/uQDjP7R2Bvd9ukBH7 

 

Voor verdere informatie en/of inschrijving van uw kleuter kan u het best telefonische con-

tact  (089/465081) opnemen of via mail admin.devuurvogel@dekubus-bree.be. 

Inschrijven in onze school, kan ook digitaal: https://forms.gle/woknxyXp1Ap1MEsR9 

 

Voor informatie over onze school kan u ook terecht op de website www.devuurvogel.be 

De school verlaten in het centrum 

Graag willen we de regels rond het naar huis gaan nog even opfrissen.  Alle kinderen verla-

ten de school onder toezicht: 

 Wanneer ouders aan de poort staan, mogen de leerlingen met hen meegaan. 

 Alle andere leerlingen, verlaten de schoolpoort met een rij. 

 Kinderen waarvan de ouders op de parking wachten of aan de overkant van de weg, 

     gaan mee met de centrumrij, deze rij vertrekt als laatste. Hier wordt pas toestemming  

     voor gegeven na overleg met directie. 

 Kinderen die niet tijdig worden afgehaald, gaan naar de opvang. 

Rechtzetting  

 

In de schoolkalender staat bij 10 februari en 10 maart een vrije dag aangeduid. 10 Februari 

is geen vrije dag maar een schooldag. Op deze dag worden alle kinderen in school ver-

wacht.  

https://forms.gle/uQDjP7R2Bvd9ukBH7
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Carnaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omwille van de huidige coronamaatregelen zijn we niet in de mogelijkheden om een 

groot carnavalsfeest te organiseren. Daarom hebben we gezorgd voor een alternatief: 

elke dag mogen de kinderen in een thema verkleed naar school komen.  

 Maandag 8 februari: gekke sokken/schoenendag ( verschillende sokken, gekleur-

de veters, verschillende schoenen,..) 

 Dinsdag 9 februari: gekke hoedendag (petten, mutsen, hoeden,...) 

 Woensdag 10 februari: gekke snoetendag (gekke bril, rode lippen, ..) 

 Donderdag 11 februari: gekke harendag ( ???) 

 Vrijdag 12 februari: verkleed naar school (???) 

 

De ouderraad zorgt voor alle kinderen een verpakt snoepje. 

Dankjewel aan de ouderraad om ook weer dit initiatief te ondersteunen! 

Klasuitleningen  

Vanaf  februari gaan de leerlingen in Bree centrum per 

klas naar de bibliotheek om boeken te lenen. Dit mag om-

dat onze school op wandelafstand ligt en hiervoor een vol-

ledige dag ter beschikking krijgt. Op deze manier kan alles 

volgens de opgelegde maatregelen gebeuren. 

 

Voor Vostert worden er boekenpakketten ter beschikking 

gesteld voor al de klassen.  

 

De ouderraad organiseert een Valentijnsontbijt 

Wil je met je gezin hiervan genieten of wil je iemand verrassen 

met ons ontbijt?  U kan dit nog bestellen tot 29 januari via deze 

link https://forms.gle/8Nf7prxudQHS51nHA 

https://forms.gle/8Nf7prxudQHS51nHA

