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                 26 september 2022 

Beste ouders,  
 

Tijdens de startviering zochten we naar lichtpuntjes van vertrouwen en zongen we met 

z’n allen het nieuwe schooljaar in.  

En nu zit onze eerste maand er al bijna op. 

In deze Vogelvlucht volgen enkele belangrijke mededelingen. 
 

Groetjes,  

Het Vuurvogelteam 
 

 

Opgelet! Foute datum: 
 

In onze eerdere brieven en op de kalender staat een verkeerde datum voor onze 

studiedag in maart. Onze excuses daarvoor.  

De studiedag vindt plaats op woensdag 8 maart i.p.v. 15 maart. 

De kinderen hebben dan vrijaf. 
 

 

Elke dag dikke truiendag 
 

Ook wij hebben te maken met hoog oplopende kosten voor 

verwarming en elektriciteit. Besparen is dus ook voor onze 

school nodig. We zullen niet in de kou zitten, maar zetten 

de verwarming wat lager. 

Het zou fijn zijn als jullie kind zeker een dikke trui draagt of 

bij heeft. Jullie mogen er ook een mee geven om op school 

te laten. Dekentjes zijn niet nodig. 
 

 

Afspraken afhaalmoment  Bree 
 

Als ’s avonds de school uit is, houden wij graag overzicht over hoe de kinderen naar 

huis gaan. 

Om die reden laten we leerlingen van het lager langs het kleine poortje naar buiten 

gaan. 

De ouders van de kleuters mogen via de grote poort hun kleuter afhalen. Gelieve dan 

terug via de grote poort te vertrekken of in de buurt van de fietsenrekken te wachten op 

je kind uit het lager. 

Op de speelplaats wordt een witte lijn geverfd om de wachtzone aan te duiden. Gelieve 

daarbinnen te blijven. 

Wij rekenen op jullie medewerking, zodat alle leerkrachten zicht hebben op hoe de 

kinderen de school verlaten. Dat in het belang van hun eigen veiligheid. 
 

                     

 



 

 OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP 

Dag ouders 

 

We zijn alweer bijna een maand verder in het nieuwe schooljaar en 

de ouderraad is super enthousiast om er in te vliegen dit schooljaar! 

 

Wij hebben alvast een oproep naar jullie: onze kinderen groeien als kool en bijgevolg 

wordt de turnkledij waarschijnlijk ook snel te klein. Mogen wij vragen om de turnkledij 

die jullie niet meer nodig hebben (groene broekje, witte T-shirt met ‘Vuurvogel’ logo) 

binnen te brengen op de school of aan de turnleerkracht te geven? 

 

Wij kunnen hier dan andere kinderen mee uit de nood helpen, zodat iedereen een toffe 

schooloutfit aan heeft tijdens de turnlessen. 

 

Dank je wel alvast! 

Groetjes 

De Ouderraad 

 

 


