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Beste ouders,
Woensdag en donderdag waren twee mooie dagen voor onze school. Alle kinderen hebben een grote inzet getoond tijdens de sponsorloop. Deze inzet werd beloond met een goody bag. Een mooie
sportzak, dat door de ouderraad gevuld werd met een flesje water, een banaan en een gadget. Een
hele dikke dankjewel aan de ouderraad!
Samen met hun klasgenootjes hebben ze genoten van de springkastelen, de goochelaar en de leuke klasactiviteiten.
De kinderen van Vostert hebben de springkastelen nog te goed. Dit moest omwille van het weer uitgesteld worden naar een latere datum (droog weer).
Op de www.devuurvogel.be zullen weldra alle foto's geplaatst worden zodat u de inzet, het plezier
van onze kinderen kan zien.
Langs deze weg willen, we alle kinderen, leerkrachten, de ouderraad, de vele sponsors (van onze
leerlingen) bedanken.

Schoolreizen
De schoolreizen voor dit schooljaar zijn o.w.v. de geldende coronamaatregelen geannuleerd.
De leerkrachten zorgen voor een alternatief zodat de leerlingen nog een
leuk klasmoment hebben om het schooljaar af te sluiten. Verdere info
volgt via de klasleerkracht.
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Proclamaties
Vrijdag 25 juni staan de proclamaties van het zesde leerjaar
en de oudste kleuters gepland.
Op dit moment weten we helaas nog altijd niet of dit kan
doorgaan. We willen hier de eerste week van juni een beslissing in nemen en zullen dan de betrokken ouders hiervan op
de hoogte brengen.

Drankverkoop schooljaar 2021-2022

Vanaf volgend schooljaar zal er in Bree en Vostert geen drank meer verkocht worden. Uw
kind kan dan nog steeds eigen drank meebrengen en/of kan steeds in de school water krijgen om te drinken.
De oranje jetons blijven geldig om de eetzaal te betalen (indien uw kind geen abonnement
heeft) . Indien u deze jetons niet meer nodig heeft, mag u ze in een gesloten zakje of briefomslag steken met naam en de klas van uw kind.
Graag alle jetons aan één kind van het gezin meegeven voor 21 mei.

Week van het verkeer
De week van 17 mei zal in onze school in het teken staan van de week van het verkeer.
Zowel in het kleuter als in het lager onderwijs zullen de kinderen werken rond het verkeersproject.
Onze kleuters gaan de hele week op pad met Aya en in het lager staat de week in het teken
van “Helm op, fluo top!” Zichtbaar en veilig naar school staat dit jaar centraal.
Moedig je kind in deze periode nog eens extra aan om het fluohesje naar school aan te
doen en bij verplaatsingen met fiets of step een helm te dragen.
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