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                 1 september 2022 

Beste ouders,  
 

De kleuters in Bree maakten er een steengoede eerste schooldag van. In het lager in 

Bree namen ze een frisse start. En op de Vostert werden de leerlingen als superhelden 

ontvangen. 

Hopelijk is de trend gezet voor een leerrijk en plezant nieuw schooljaar! 

In deze nieuwsbrief geven we info over de formulieren die de leerlingen meekregen en 

al enkele belangrijke data van dit schooljaar. 
 

Groetjes,  

Het Vuurvogelteam 
 

 

Huiswerk voor ouders: 
Onderstaande formulieren krijgt jullie kind vandaag mee. 

Gelieve alles ingevuld terug mee te geven tegen ten laatste dinsdag 6 september. 

1) Bestellijst 

Op de bestellijst kunnen jullie de producten aankruisen die jullie willen bestellen. 

Indien er geen bestelling nodig is, graag ook de lijst ondertekenen en terug 

meegeven naar school. 

“Oog voor lekkers” is een fruitproject gesubsidieerd door de overheid en 

gesteund en gedragen door de ouderraad. Daardoor kost het slechts 5 euro. 

Elke vrijdag krijgt jullie kind dan vanaf oktober een lekker vers stukje fruit. 

Jetons voor de eetzaal kunnen in de loop van het schooljaar nog besteld 

worden. Stuur daarvoor een mail naar admin.devuurvogel@dekubus-bree.be 

met vermelding van de naam en klas van jullie kind. 

2) Controlefiche 

De controlefiche is een fiche met alle gegevens van jullie kind en het gezin. 

Gelieve dit grondig na te kijken en aan te passen waar nodig. Indien 

gescheiden, graag van beide ouders het mailadres noteren. 

3) Akkoordverklaring schoolreglement 

Ons schoolreglement staat op onze website www.devuurvogel.be. 

Door de keuze voor onze school gaan jullie akkoord met ons schoolreglement 

en het eigen opvoedingsproject. Gelieve daarvoor het bijgevoegde groene blad 

in te vullen en te ondertekenen. 

4) Gezondheidsfiche  

De gezondheidsfiche in de briefomslag graag zo grondig mogelijk invullen voor 

ieder kind. 

mailto:admin.devuurvogel@dekubus-bree.be
http://www.devuurvogel.be/


Afwezigheden 
 

Wij vragen om bij afwezigheid van jullie kind de school te verwittigen. Dat kan via een 

mailtje naar de leerkracht of via een telefoon naar de school. 

Graag zo snel mogelijk het afwezigheidsbriefje meegeven naar school.  

Voor afwezigheid door ziekte van maximum 3 dagen, is een zelfgeschreven briefje door 

de ouders voldoende. Dat kan maximum 4 keer per schooljaar. 

Indien langer dan 3 dagen afwezig, is een doktersbriefje nodig. 

De voorgedrukte brieven kunnen hiervoor gebruikt worden. 

 
 

Infoavonden 
 

Bree:  

- Dinsdag 6 september 2022 om 19.00 uur 

 De kleuterklassen van 4-en 5-jarigen: K2A, K2B, K3A en K3B 

 De klassen van het 2de, 3de en 4de leerjaar: 2A, 2B, 3A, 3B, 4A en 4B 

- Woensdag 7 september 2022 om 19.00 uur 

 De kleuterklassen van 2,5- en 3-jarigen: K0, K1A, K1B 

 De klassen van het 1ste, 5de en 6de leerjaar: 1A, 1B, 5A, 5B en 6A 
 

Vostert: 
 

- Woensdag 7 september 2022 

 Om 19.00 uur: kleuterklas K0V  

         De klassen 2V en 3/4V 

 Om 20.00 uur: kleuterklas K3V 

             De klassen 1V en 5/6V 

                     

                    De ouderraad nodigt jullie na de infoavond uit  

                    voor een drankje. 

 

 

Schoolkalender september 

- 6 en 20 sept.: zwemmen 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B 

- 13 en 27 sept: zwemmen K3A, K3B, 4A, 4B 

- 19 september: zwemmen K3V, 1/2V, 3/4V 

- 8 september: fotograaf Vostert  

- 9 september: fotograaf Bree 

- 12 september: bibliotheek Bree 

- 13 september: bibliotheek Vostert 

- 13 september: startviering 

- 22 september: veldloop 

- 5 oktober: pedagogische studiedag (kinderen hebben vrij) 

Belangrijke data dit schooljaar 

- Vrijdag 10 februari: kienavond 

- Vrijdag 26 mei (’s avonds): schoolfeest 

 

 


