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NIEUWSBRIEF JULI 2022 
AGENDA 
9-7 t/m 21-8  Zomervakantie  
16-9                  Vuurvogel festival op het schoolplein (na schooltijd) 
 

AFSCHEID GROEP 8 
Op woensdagmiddag 6 juli voerde groep 8 de musical ‘Het laatste level op’ voor alle kinderen van 
de school. In voorgaande jaren keken de kleuters een half uur en taaiden dan weer af naar de 
klaslokalen. Dit keer bleven alle kleuters tot de laatste minuut geboeid kijken.  
Dit had er alles mee te maken dat groep 8 de uitvoering van de musical fantastisch had gedaan. Een 
aantal kinderen hadden dubbelrollen en moesten zich herhaaldelijk omkleden, het op af en gaan 
ging vlot en stil, er werd goed geacteerd en de hele groep zong luidkeels mee. Ook werd er goed op 
alle liedjes gedanst.  
's Avonds zat de zaal vol met ouders en opa's en oma's en werd de musical weer opgevoerd. Erg 
leuk dat Napoleon (Gaël) de hele zaal meekreeg. Alle aanwezigen stonden voor hun stoel en 
marcheerden een paar minuten op hun plaats. 
Na de musical hadden meester Gerard, juf Patricia en juf Yara een persoonlijk gedichtje voor ieder 
kind. Eén voor één kwamen de kinderen op het podium en kregen ze een Vuurvogel tasje mee met 
hun getuigschrift, rapport, portfolio e.d. Daarna was er ook nog gelegenheid om onder het genot 
van een drankje afscheid van elkaar te nemen. 
 
Bij deze wil ik alle ouders 
bedanken voor alle hulp die ze de 
afgelopen jaren aan ons gegeven 
hebben en het vertrouwen dat we 
acht jaar lang onderwijs aan uw 
zoon/ dochter mochten geven. 
Ik weet nu al dat we deze groep 
ontzettend gaan missen!  
 
Ik wens jullie allemaal een hele 
fijne zomervakantie en de kinderen 
een mooie soepele overgang naar 
het VO. 
 
Nicolette Dronkers, 
Directeur 
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WERKWEEK GROEP 7 EN 8 
De groepen 7 en 8 gingen dit jaar op werkweek naar Nootdorp. Bij Scouting Nootdorp hebben zij 
veel leuke activiteiten gedaan.  

• Volleyballen & voetballen 

• Een natte sponzenrace 

• Strandspelletjes 

• Verstoppertje in het donker met zaklampen 

• Levend Stratego 

• Moordspel 

• Tafelvoelbal 

• Quiz 

• Casino avond 

• Bonte avond 
 
Op de foto’s zien jullie het resultaat van het spel “Wie blijft het droogst?” 
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AFLUITING PROJECT ‘VEILIG HELPEN’ 
Spelenderwijs EHBO-kennis vergroten 
Je zusje verslikt zich in een dropje, ze zegt dat ze geen lucht meer krijgt en hoest hard. Moet je 112 
bellen? Het antwoord op deze vraag krijg je door de Pleisterrace van het Rode Kruis te spelen. 
 
Pleisterrace 
Op een levensgroot speelzeil zijn de kinderen zelf pionnen en komen ze onderweg allerlei EHBO-
opdrachten en kennisvragen tegen. In teams beantwoorden ze de vragen en de pion krijgt bij het 
juiste antwoord een pleister. Bij dit EHBO-spel is het plakken van pleisters geen ramp, want wie de 
meeste pleisters plakt wint de race! 

 

 
 
ZOMERLEZEN: TIPS TEGEN DE ZOMERDIP 
Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar vast te houden en te 
voorkomen dat een terugval optreedt in de vakantie, is het belangrijk om thuis regelmatig te blijven 
lezen.  
 
Waarom is zomerlezen zo belangrijk? 
Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan het begin van het schooljaar, net na de 
zomervakantie, is bij een aantal kinderen een terugval in leesvaardigheid te zien. Dit wordt 
zomerdip of zomerverval genoemd. Ouders zijn zich vaak niet bewust van dit verschijnsel. Door in 
de zomer door te lezen met je kinderen, zorg je ervoor dat de leesontwikkeling tijdens de vakantie 
gewoon doorgaat. We zetten een aantal tips op een rij om zomerverval tegen te gaan. 
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EINDTOETS GROEP 8 (herhaald bericht) 
Zoals jullie in de schoolrapportage kunnen zien scoren onze groep 8 leerlingen (al jaren) boven het 
landelijk gemiddelde en veel hoger dan de signaleringswaarde.  

 
 
Op de website scholen op de kaart kunt u basisschool Vuurvogel vergelijken met andere 
basisscholen.  
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/bergschenhoek/10352/basisschool-
vuurvogel/resultaten/ 
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LEGE GANGEN 

De vloeren zijn er klaar voor.  

Zij krijgen in de vakantie een nieuwe laag met wax! 
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SPORTMIDDAG 

Op drie dinsdagmiddagen heeft Linda van Feel 

Welles een sport- en speluurtje verzorgd. Dit was 

speciaal voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Tijdens 

dit beweeguurtje na schooltijd werden de 

kinderen vermaakt met leuke spel activiteiten. De 

ouders/verzorgers waren ook van harte welkom 

om te komen kijken en om samen met de kinderen 

de clinic gezellig af te sluiten met een drankje en 

een gezonde snack.  

Dit keer de clinics gemist? Volgend schooljaar 
zullen we hier weer mee verder gaan.  

 
 
Tijdens de zomervakantie organiseert Linda 
Welles tijdens Expeditie Lansingerland ook 
Sport en spel clinics.  
 
Het is sowieso leuk om een kijkje te nemen 
bij Expeditie Lansingerland.  
 
Kinderen kunnen voor €2, - aan diverse 
activiteiten in de zomervakantie meedoen.   
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