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Jaargang 18 nr 182
Diploma-uitreiking op vrijdag 21 juni
10u30 5– jarige kleuters van Vostert, op school in Vostert
13u30 5– jarige kleuters van Bree, op school in Bree
19u00 schoolverlaters van Bree en Vostert, op school in Bree

Dinsdag 25 juni: schoolreis oudste kleuters en eerste leerjaar
Bree en Vostert
Al deze kinderen gaan naar Dippie Doe in Nederland.
Uw kind moet dan een geldig identiteitsbewijs of kids-id hebben (kopie
aan juf). Indien uw zoon of dochter niet in orde is, kan hij of zij helaas niet
meegaan op uitstap en wordt hij of zij opgevangen op school.
Verdere informatie volgt nog via het heen– en weerschriftje of klasagenda

Dinsdag 25 juni: schoolreis 2de, 3de en 4de leerjaar Bree en Vostert
Al deze leerlingen gaan naar de zoo van Antwerpen. . De kinderen nemen
een picknick mee en dragen aangepaste kleding. Beperk het zakgeld. Verdere informatie via de klasagenda.

Zeeklassen derde graad
De leerlingen van de derde graad gaan van maandag 24 juni t.e.m. woensdag
26 juni op zeeklassen in Oostduinkerke en verblijven in hotel Hoge Duin.
Alle facturen moeten betaald zijn voor dat de kinderen op schoolreis of zeeklassen gaan. Indien
uw kind niet meegaat op schoolreis, graag dit per kerende aan de leerkracht en aan het secretariaat laten weten (admin.devuurvogel@dekubus-bree.be).

Vrijdag 28 juni om 10.30uur is er een afscheidsviering in Vostert. De kleuters van Bree gaan
met de bus en de leerlingen van het lager onderwijs gaan te voet . U bent van harte welkom!

Vrijdag 28 juni 2018 is de laatste schooldag
8.30 uur
10.30 uur
12.10 uur
13.30 uur-14.20uur

Afscheid in de klas
Viering in Vostert
Einde schooljaar
Indien gewenst mogelijkheid tot rapportbespreking

VRIJE BASISSCHOOL devuurvogel

.be

In Vogelvlucht

Klasindeling
We kregen enkele vragen rond de klasindeling van volgend schooljaar.

Elk jaar gaan de leerkrachten van een bepaald leerjaar, eventueel met ondersteuning van de zorgleerkracht, ondersteuner of turnleerkracht , alles in het werk stellen om een goede klasindeling te
maken. Hierbij houden ze rekening met de eigenheid van het kind, resultaten, talenten, observaties,
omgang, … . U begrijpt dat dit een grote puzzel is.
We zullen alles in het werk stellen om te zorgen dat uw kind een fijne, veilige, leerrijke tijd heeft op
De Vuurvogel.
U kan vertrouwen op de deskundigheid van ons team!
Dank voor uw begrip.

2 september
U krijgt eind augustus een mail met de klaslijst en hun leerkracht.
Op 2 september heten we iedereen van harte welkom! Samen
zetten wij het nieuwe schooljaar feestelijk in. Nadien mogen
ouders met hun kleuter naar de klas gaan en daar afscheid nemen van hun kapoen. De leerlingen van het lager gaan met
hun juf of meester naar hun nieuwe klas. Iedereen viert in de
klas de start van het nieuwe schooljaar.
Zeeklassen derde graad 2020-2021
In het verleden gingen de leerlingen van de derde graad één jaar op musicaklassen en het andere
jaar op zeeklassen.
Op vraag van de ouderraad en in overleg met de leerkrachten is er besloten om tweejaarlijks een
schoolweek op zeeklassen te gaan. De bedoeling is om dan ook veel meer tijd aan de zee door te
brengen. Deze zeeklassen staat gepland van 15 t.e.m. 19 maart 2021.
Verder info krijgt u tijdens de infodagen begin september.
De musicaklassen valt dan weg, maar de leerlingen gaan dat jaar wel op schoolreis.
Volgend schooljaar gaan alle klassen van het lager onderwijs en de 5– jarige kleuters op maandag
29 juni op schoolreis.
Schoolverlaters
Het was fijn dat jullie op onze school zaten! Wij wensen jullie heel veel
succes toe op jullie nieuwe school en breng ons zeker nog eens een bezoekje.

Dank aan de vele vrijwilligers die gedurende het hele schooljaar voor ons
klaar stonden!

Aan iedereen een deugddoende, veilige en zonnige vakantie!
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De laatste dagen van het schooljaar zijn ingezet. De leerkrachten sluiten samen met de
leerlingen het schooljaar af met fijne activiteiten. Zo kan iedereen met vele, mooie herinneringen de vakantie in gaan.
Omdat er geregeld vragen komen over hoe de lestijden voor het volgende schooljaar
verdeeld zijn, willen we u al het volgende meedelen:
Voor het kleuteronderwijs:
Bree:

1 kleuterklas 2,5 jarigen: juf Hilde Das

2 kleuterklassen 3– jarigen: juf Hilde Vs en juf Geert

2 kleuterklassen 4– jarigen: juf Carol en juf Veerle en juf Sandra

2 kleuterklassen 5– jarigen: juf Marie–Jeanne en juf Jolien
Vostert:



1 kleuterklas 2,5– en 3– jarigen: juf Joke
1 kleuterklas 4– en 5– jarigen: juf Sarah

Turnen: juf Sandra
Zorg kleuters: juf Viviane
Kinderverzorging: juf Josiane
Voor het lager onderwijs:
Bree

1A: juf Nicole en juf Kelly (de lln van1A en 1B zitten samen voor 6 lesuren)

1B: juf Evi en juf Kelly

2A: juf Karen

2B: juf Sandra en juf Ellen

3A: juf Reinhilde (de lln van 3A en 3B zitten samen voor 10 lesuren )

3B: juf Patsy

4A: juf Viviane

4B: juf Sonja en juf Ellen

5A: mr Guido

5B: juf Annelies en juf Melissa

6A: juf Nele

6B: juf Femke
Vostert






1V wiskunde en taal: juf. Martien
2V: wiskunde en taal: juf Anne
1/2V: overige uren: juf Annemart
3/4V: juf Mieke en juf Martien
5/6V: juf Liesbeth
Frans en ondersteuningsuren juf Annemart

Turnen Lager: Juf Marleen
Zorg: juf Griet en juf Greet
Extra ondersteuningsuren in alle klassen: juf Ellen, juf Annemart en juf Martien
We gaan ervan uit dat dit de organisatie wordt voor 2019-2020. Toch maken we enig
voorbehoud (zo kunnen meerdere inschrijvingen in een of ander leerjaar nopen tot bijsturingen).
Met het hele team hebben we gezorgd voor een zo goed mogelijke verdeling van de
lestijden opdat alle kinderen in onze school de beste kansen kunnen krijgen.
Manuela Coenen en Greet Reekmans
Directie De Vuurvogel
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Het einde van het schooljaar komt er weer aan!! Nog een paar weken hard doorwerken
en de kinderen kunnen genieten van een welverdiende vakantie!
Het voorbije jaar heeft de Ouderraad niet stilgezeten: samen met de hulp van onze
sponsors en vooral door de hulp van onze vrijwilligers, hebben we onze mooie schoolkalender gratis kunnen verdelen.
Ook volgend schooljaar zal het weer een pareltje worden :-)
Onze wafelverkoop en onze brunch hebben dit jaar weer een mooi bedrag opgeleverd,
dat we aan de school schenken!
De Ouderraad draagt ook bij aan o.a. het busvervoer voor de herfstwandeling, de zeeklassen van het 5e en 6e leerjaar, het fruitproject op vrijdag en het budget voor de
leerlingenraad.
Maar we zorgden o.a. ook voor een hapje en een drankje tijdens de infoavonden in het
begin van het schooljaar, de carnavalsfuif met snoepbar/koekje en drankje voor alle
leerlingen, een geschenkje voor onze juffen en meester voor ‘Dag van de Leerkracht’,
het bezoek van de Sint aan onze school en voor de gemotiveerde en fantastische vrijwilligers: een geschenkje.
Daarom een grote dankjewel aan alle vrijwilligers en sponsors en iedereen die dit jaar
heeft meegeholpen!!

Bij de Ouderraad, is onze leuze: hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Nieuwe leden
zijn altijd heel erg welkom!
Steek jij ook graag de handen uit de mouwen of ben je goed in activiteiten organiseren? Kom dan zeker ons team versterken!
Onze activiteiten worden verdeeld onder de verschillende werkgroepjes die zorgen
voor een geslaagd project.
Wil je meer weten? Dan ben je van harte welkom op onze eerste vergadering
op dinsdag 27 augustus om 20u!!
Help je liever enkel mee achter de schermen? Geen probleem, iedere hulp, groot of
klein, is welkom!
Stuur een mailtje naar ouderraaddevuurvogel@gmail.com en wij bezorgen je alle info!
Wij wensen jullie allemaal een zalige vakantie!!
Groetjes
De Ouderraad
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Woordje van de kinderopvang
Beste ouders
Het was weer een druk schooljaar in kinderopvang De Kangoeroe, met vele leuke
ervaringen en mooie herinneringen aan boeiende opvangmomenten. Uw kinderen
een warme opvang bieden, is de drijfveer voor de gedrevenheid, inzet en motivatie van ons team.
De snelheid waarmee de zomervakantie naderbij komt, dwingt ons na te denken
over de organisatie van de opvang volgend schooljaar. Daarom geven wij in de
loop van de laatste schoolweek alle kinderen die nu naar de soepbedeling komen
een invulstrookje mee. U kan daarop invullen of u ook tijdens het volgende
schooljaar gebruik wil maken van deze dienst. Op die manier kunnen wij de
(drukke) middagopvang al voorbereiden.
Op maandag 2 september 2019 kan u tussen 7.00u en 10.00u uw kind(eren) komen inschrijven voor de verschillende opvangmomenten in onze vestigingen in
Bree (Woning en Units) en op de Vostert.
U kan vanaf 16 augustus uw opvangplan ook mailen naar kinderopvang@devuurvogel.be of
opvangvostert@gmail.com.
Enkele begeleiders – met vele jaren dienst – zullen in september niet langer in de
opvang werken. Dit betekent dat vzw de Kangoeroe dringend nieuw personeel
moet vinden.
Mag ik daarom een warme oproep doen aan ouders, grootouders, vrienden en
kennissen – met een groot hart voor kinderen – om ons team te komen versterken?
Kandidaten kunnen mij contacteren: nelissen.jeannine@telenet.be of bellen:
0478 74 20 94.
Namens het team van vzw de Kangoeroe wens ik jullie en jullie kinderen een
deugddoende, veilige en zonnige zomervakantie toe!
Jeannine Nelissen
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