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Hij komt,.. 

 

We hebben van de Sint vernomen dat hij de kinderen van de  

Vuurvogel een bezoekje komt brengen op maandag 29 november 

(Bree) en dinsdag 30 november ( Vostert).  

Hij vraagt ons wel, dat zijn bezoek verloopt zoals vorig schooljaar: 

alles op een veilige afstand, zoals de coronamaatregelen voor-

schrijven.  

 

Maandag 6 december hebben de kinderen geen school. 

Oudercontacten bij de kleuters 

 

De oudergesprekken van de kleuters gaan online 

door in de week van 13 december. Begin december 

krijgt u via de klasleerkracht de mogelijkheid om 

een afspraak te reserveren . Zij zal u dan ook verder 

de link voor het online oudercontact bezorgen. 

Bosklassen 6de leerjaar 

 

Om de 2 jaar gaan de leerlingen van de derde graad op zeeklassen. Omwille van Coro-

na is deze activiteit geannuleerd moeten worden. Volgend schooljaar staat voor de 

derde graad de zeeklassen terug gepland. Om de leerlingen van het zesde leerjaar 

ook een meerdaagse uitstap te geven, gaan deze leerlingen van 13 t.e.m. 15 decem-

ber op bosklassen in Maasmechelen.  Alle verdere informatie wordt via de klasleer-

kracht aan de ouders bezorgd.   

Corona 

 

De laatste maand heeft u via het mailverkeer vernomen dat ook in onze school heel 

wat quarantaines en besmettingen van kinderen en personeel zijn. We willen u vragen 

wanneer in uw gezin een positieve testing is, om onmiddellijk uw kind(eren) te laten-

ophalen in de school of thuis te laten. We vragen ook om steeds de leerkracht op de 

hoogte te brengen van mogelijke quarantaine, testing en/of besmetting.  

Hopelijk zullen snel de besmettingen, de quarantaines,.. verminderen.  
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Nieuwe instappers 

 

Het voorbije schooljaar hebben we omwille van de coranamatregelen onze kijkmomen-

ten voor onze nieuwe instappertjes aangepast.  

Er zullen dit schooljaar nog 2 kijkmomenten georganiseerd worden waarvoor op voor-

hand moet worden ingeschreven 

 op maandag 13 december om 15u30 

voor 

 de instappers na de kerstvakantie 

 de instappers na 1 februari 

 de instappers na de krokusvakantie 

 op maandag 28 maart om15u30 voor 

 de instappers na de paasvakantie 

 de instappers na Hemelvaart 

 

Indien u nog een instappertje heeft of kent voor dit schooljaar, kan u of deze ouder best 

contact opnemen met het secretariaat 089/465081 voor de inschrijving.  Er wordt dan 

ook verdere uitleg over het kijkmoment  gegeven. Inschrijven voor het kijkmoment van 

maandag 13-12-2021, kan via deze link: 

Uitnodiging kijkmoment 13-12-2021 

 

Op www.devuurvogel.be vindt u hier  meer informatie over. 

Mondmaskers 

 

Alle leerlingen van de derde graad zijn verplicht om een mondmasker te 

dragen. We willen u vragen uw kind een extra mondmasker mee te geven. 

Zo is er steeds een reserve mondmasker aanwezig, wanneer het stuk gaat 

Kurken  

 

Voor ons schoolproject in het tweede trimester zijn we op zoek naar  

kurken stoppen . Het zou fijn zijn als u, uw familie, vrienden of colle-

ga’s aanspreekt om deze stoppen mee te verzamelen en aan uw kind 

mee te geven. We hebben er heel veel nodig. Bedankt! 

Mondmaskers dragen en wachten aan de poort 

 

We willen vragen aan alle (groot)ouders die leerlingen brengen of ophalen aan de 

school om onderling voldoende afstand te houden en een mondmasker te dragen .  

Voor Bree willen we uitdrukkelijk vragen om niet te wachten, te babbelen met ande-

ren op de speelplaats. Er wordt gewacht om binnen te komen tot het belsignaal is 

gegaan en dan kan u uw kleuter ophalen aan de tweede lijn. U neemt dan uw kleuter

(s) mee en wacht indien nodig achter de draad op uw kind(eren) van het lager onder-

wijs. Dank u wel! 

https://forms.gle/StttdK5sAgi7isn46
http://www.devuurvogel.be
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SAMENVATTING: 

 

 Maandag         29-11-2021: De Sint komt naar Bree centrum 

 Dinsdag   30-11-2021: De Sint komt naar Vostert 

 Maandag         06-12-2021: De kinderen hebben vrij 

 Week van        13-12-2021: Online oudergesprekken kleuters 

 Maandag   13-12-2021: Kijkmoment voor instappertje van het  

                                                    tweede trimester 

 Maandag   13-12-2021: Vertrek driedaagse bosklassen  

                                                     6de leerjaar 

 Vrijdag            24-12-2021:   om 12u10 einde van het eerste trimester 

                                                     vrijdagnamiddag is er geen school en 

                                                     de opvang is gesloten. 


