Jaargang 8 editie 01
AGENDA
27 augustus

Marietje Kessels project start in
groep 7
29 augustus
groep 7 naar de Herbergier
31 augustus
groep 1-2 vrij
2 september Erika jarig
5 september groep 6 naar de Herbergier
10 september studiedag, alle leerlingen zijn vrij
12-13-14 sept. groep 8 op kamp naar Loon op Zand
18 september informatieavond voor alle ouders
CAMPUS
Welkom
Wat een feest om jullie allemaal weer na de
zomervakantie te mogen begroeten. Alle kinderen
weer een stukje groter en iedereen hopelijk lekker
uitgerust. Wij hebben de draad ook weer helemaal
opgepakt na de zomervakantie. We vinden het fijn
om er samen weer een mooi jaar van te maken.

Kalender
Vorige week hebben jullie als het goed is via je
(oudste) kind een kalender ontvangen. De kalender is
zit als digitaal bestand bij dit Lopend Vuurtje.
Er staan helaas wat foutjes in de kalender:
- Bij de eerste twee weken is er wat mis
gegaan met de vrije dagen. De eerste
schoolweek is grijs gekleurd (de kleur van de
vrije dagen) en de eerste kleutervrije vrijdag
(31 augustus) is wit gebleven. De kleuters zijn
wel vrij as. vrijdag!
- 11 september informatieavond moet zijn 18
september
- Op 15 november staat er een studiedag in de
kalender. Dit is een gewone schooldag, geen
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studiedag! De juiste studiedagen zijn: 10
september, 6 december, 9 april en 11 & 12
juni.
- 7 december is Ludovic jarig
- Groep 1-2c gaat op 16 januari naar de
Herbergier en niet op 14 januari
Mochten wij (of jullie) tegen andere fouten in de
kalender aanlopen dan zullen we deze op tijd
doorgeven via het Lopend Vuurtje. Voor de kinderen
die op twee adressen wonen is er een tweede
kalender. Deze kun je ophalen bij Ludo of Joyce.
De zwaluw
Spannend was het afgelopen
maandag om te starten met de
Zwaluwgroep. We hebben voor
en in de vakantie heel hard
gewerkt om van de ‘berging’ van
de kleuters een mooi lokaal te
maken. Als je nog geen kijkje hebt genomen dan
nodigen we je zeker uit om dat even te doen. We zijn
erg trots op het eindresultaat. Nu is het zaak om het
plan op papier tot leven te laten komen in de
praktijk. De peuters die staan ingeschreven op
basisschool de Vuurvogel zullen vanaf het moment
dat ze 3,5 jaar zijn samen met hun juf gaan spelen bij
de Zwaluw. De kleuters die 4 worden zullen voortaan
allemaal starten bij de Zwaluw. Als de kinderen 4 jaar
en 3 maanden zijn, zullen ze na een vakantie
gezamenlijk doorstromen naar hun kleutergroep. Na
de carnavalsvakantie stromen er geen kinderen meer
door. Als je wil weten hoe dat voor jouw kind(eren)
eruit ziet kun je altijd contact opnemen met de juffen
(Viola, Kirsten en Wendy) of met Joyce en Brigitte.
In de ochtenden spelen de peuters en kleuters
samen. In de middagen is juffrouw Viola alleen met
de jongste kleuters. Ook de jongsten uit de andere
klassen (Adelaar, Buizerd en Condor) zullen dan
regelmatig naar juf Viola gaan om daar te spelen en
te leren.
In de opstartfase lopen we af en toe nog tegen wat
zaken aan die we niet voorzien hadden. Die proberen

we zo snel en goed mogelijk op te lossen. Loop je zelf
ergens tegen aan, laat het ons dan ook weten!
OPVANG
Vakantie Joyce

Wegens vakantie ben ik in de periode van 20-08 t/m
28-08 en in de periode van 07-09 t/m 21-09 niet
bereikbaar. Mocht u vragen hebben over de
planning, dan kunt deze in de bovengenoemde
periode naar mij mailen. Ik zal deze vragen echter
pas na mijn vakantie in behandeling nemen. Alle
aanvragen over het ruilen of aanvragen van extra
dagen, kunnen gewoon via het ouderportaal digitaal
worden ingediend. Eén van de medewerkers zal dit
tijdens mijn afwezigheid verwerken.
We hopen dat iedereen heeft mogen genieten van
een fantastische zomer!
SCHOOL
Informatieavond 18 september
Op 18 september is de eerste informatieavond van
dit schooljaar. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om
de informatieavond alleen voor de ouders te geven.
Deze keer dus zonder de leerlingen! Op deze avond
zal de nieuwe visie op leren worden gepresenteerd
en krijg je in de klas van je kind(eren) informatie over
het aankomende schooljaar. In het volgende Lopend
Vuurtje krijg je meer informatie over deze avond.
LET OP: IN DE KALENDER STAAT DE
INFORMATIEAVOND OP 11 SEPTEMBER. DAT IS NIET
CORRECT.
DE
JUISTE DATUM IS
18 SEPTEMBER!

Even opfrissen?
Aan het begin van het schooljaar moeten we
allemaal weer even wennen aan de regels en de
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routines. Vandaar dat we hier voor jullie even de
belangrijkste schoolafspraken samenvatten:
- We verwachten dat alle kinderen op tijd op school
zijn, dus om 8.30u in het lokaal zijn. Mocht je een
keer later zijn, neem dan in de gang afscheid van je
kind. Dan kan je kind stilletjes het lokaal in gaan om
de les zo weinig mogelijk te verstoren.
- De bel gaat om 8.15u, dan mogen ouders en
kinderen de school in. Ouders mogen hun kind in de
klas brengen. Tot 8.30u mogen de ouders in de klas
zijn, je kunt dan met je kind een boekje lezen,
werkjes bekijken, een korte vraag stellen aan de
leerkracht.
- Om 8.30u gaat de bel weer. Dan zijn alle kinderen in
het lokaal en de ouders verlaten de school.
- Tijdens de fruitpauze eten alle kinderen een stuk
fruit dat ze van huis meenemen, sommige kinderen
eten een boterham. Veel kinderen hebben ook
drinken bij zich. Let er op dat deze tussendoortjes
gezond zijn! Koeken geven we weer mee terug naar
huis.
De groepen 1 t/m 4 eten hun fruit in de klas voor ze
pauze hebben, de hogere groepen nemen fruit en
drinken mee naar buiten. Zorg ervoor dat de naam
van je kind op bakjes en bekers staat!
- Tussen de middag eten alle kinderen brood in hun
eigen groep voor ze naar buiten gaan. We
verwachten dat in de broodtrommel gezonde
etenswaren zitten, zoals
boterhammen of een broodje.
Wat (snack)groente erbij mag.
Ook nu nemen kinderen drinken
mee. Zorg ervoor dat de naam
van je kind op bakjes en bekers
staat!
- Het is mogelijk om een
abonnement op schoolmelk van
Campina te nemen. Meer info hierover staat wat
verderop in het Lopend Vuurtje.
- Om half drie komen de kinderen van groep 1 t/m 5
door hun eigen lokaaldeur naar buiten, de kinderen
van groep 6 t/m 8 komen via de zijdeur naar buiten.

- Leerlingen die hun mobiele telefoon meebrengen
naar school, zetten die uit zodra ze in de school zijn.
Ze zetten de telefoon weer aan als ze na half 3 de
school zijn. Onder schooltijd mag je kind alleen zijn/
haar telefoon gebruiken in overleg met de leerkracht.
Kapstokregels
- Laat je kind de jas zoveel mogelijk aan de achterste
rij haakjes hangen. Zo kunnen ook kinderen die wat
later aankomen hun jas nog gemakkelijk ophangen.
- De tas van je kind ligt op de bodem van de kapstok.

Gymmen in de gymzaal en in de speelzaal
De kleuters gymmen in de speelzaal. Ze hebben elke
week een gymles, maar gaan ook regelmatig vrij
spelen. Zij bewegen dan gewoon in hun hemd en
onderbroek en op blote voeten, ze hoeven dus geen
gymkleren mee.
De groepen 3 t/m 8 gymmen twee keer per week in
de gymzaal op de eerste verdieping. Deze kinderen
moeten wel gymkleren aan hebben (een shirtje en
broekje is het handigst) en gymschoenen zijn
verplicht! De zolen van deze schoenen mogen geen
strepen achterlaten op de gymvloer. Leerlingen die
geen gymkleding bij zich hebben, kunnen niet
meedoen aan de gymles.
Vanaf groep 5 mogen kinderen douchen na de
gymles. Echter…het is niet de bedoeling dat zij
uitgebreid gaan douchen, maar alleen even snel
afspoelen en dan afdrogen en aankleden. Het is dan
ook niet toegestaan om zeep/doucheschuim o.i.d.
mee te nemen. Het douchen is niet verplicht.
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Leerlingen (vanaf groep 6) mogen alleen rollerdeodorant gebruiken. Spuitbusdeodorant is niet
toegestaan.
Wij zien er op toe dat onze leerlingen na iedere les
hun gymkleren mee naar huis nemen. Het is niet fris
om deze kleren meerdere keren te dragen en de
kapstokken raken overvol van alle tassen.
Gymrooster 2018-2019
Maandag
groep 6/7-7-8
Dinsdag
groep 3-4-5
Woensdag
groep 6-6/7-7-8
Donderdag
groep 3-4-5-6
Parkeren rond de school
We vinden het belangrijk dat alle kinderen veilig naar
en van school kunnen. Daar hebben we jullie hulp bij
nodig! Parkeer je auto niet voor de school op de weg,
maar zet deze in een parkeervak. Ook als je je kind
alleen afzet. Het snel in- en uitstappen voor de
school kan gevaarlijke situaties opleveren voor de
kinderen. Ludo zet iedere dag pionnen neer voor de
school om te voorkomen dat ouders daar hun auto
parkeren. Een enkele keer heeft hij daar geen tijd
voor en staan de pionnen er niet. We zien dan helaas
dat er meteen weer auto’s staan op die plekken. Dat
is uiteraard ook dan niet de bedoeling. Zoals je zelf
graag een veilige omgeving voor je kind wil, willen wij
dat voor al onze Vuurvogels. Dat kan alleen als we
daar allemaal aan meewerken!
Campina schoolmelk
Als je het fijn vindt dat kind tijdens de lunch gekoelde
melk drinkt kun je een abonnement voor schoolmelk
afsluiten bij Campina. Via deze link
Campina schoolmelk kom je op de
juiste pagina terecht voor
aanmelden en meer informatie.
School geeft aan het begin van het
jaar de vakanties en vrije dagen
door aan Campina, die dagen wordt
er geen melk geleverd en hoef je
niet te betalen.

Marietje Kesselsproject
Op de Vuurvogel doet groep 7 ieder jaar mee aan het
Marietje Kessels project (MKP). Het MKP wil kinderen
weerbaar maken tegen machtsmisbruik. In de lessen
van het project leren de kinderen om goed voor
zichzelf op te komen. De projectleiders zeggen over
het project: “Wij schrikken wel eens van verhalen
over pesten op school. En maken ons zorgen over het
toenemende geweld in de samenleving. Hoe gaan
kinderen om met groepsdruk? Helaas verhardt de
samenleving. Omgangsnormen veranderen. Daarom
is er het Marietje Kessels Project. Ook biedt het
project extra ondersteuning voor meer kwetsbare
kinderen en voor hen die zich overschreeuwen.
De een leert zijn rug wat meer te rechten en de
ander komt meer terug op de grond. Kinderen leren
voor zichzelf op te komen zonder anderen daarbij te
kwetsen. De trainingen bereiden ook voor op de
omgang met anderen op de middelbare school. ‘Daar
moet je zelfstandig keuzes gaan maken en worden de
groepjes weer opnieuw ingedeeld, waar sluit jij je bij
aan?’.”

Jongens en meisjes krijgen apart les van elkaar.
Hoewel het project voor meisjes en jongens in grote
lijnen gelijk is, zijn er namelijk ook verschillen tussen
de meisjes- en de jongenslessen. Meisjes en jongens
zijn nu eenmaal anders en maken soms ook andere
dingen mee. De lessen voor de meisjes worden nog
steeds gegeven door een vrouwelijke trainer. De
lessen voor de jongens worden gegeven door een
mannelijke trainer. Het MKP gaat met de tijd mee en
daardoor passen we de lessen waar nodig aan. Zo is
er de laatste jaren bijvoorbeeld steeds meer
aandacht voor een veilig gebruik van internet en
cyberpesten. Ook zijn er nu binnen de training veel
onderdelen en oefeningen uit het Rots & Water
programma. Het MKP is in Tilburg begonnen, maar
inmiddels vinden op heel veel plaatsen in Nederland
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deze lessen plaats. Vaak onder de naam Marietje
Kessels Project, soms ook onder een andere naam.
In Tilburg is het Marietje Kessels Project een
onderdeel van het IMW (Instituut voor
Maatschappelijk
Werk).
Op
www.marietjekessels.com kun je meer lezen over het
project.
Herbergier
In de kalender kun je lezen dat alle groepen een paar
keer per jaar op bezoek gaan bij de Herbergier. De
herbergier is een kleinschalige woonvoorziening voor
mensen met geheugenproblemen. De bewoners en
de verantwoordelijke zorgverleners wonen er op een
zo gewoon mogelijk manier met elkaar samen.
Iedere week gaat er een klein groepje leerlingen van
de Vuurvogel naar de Herbergier om samen met de
bewoners te zingen, een spelletje te doen of voor te
lezen. Er gaat altijd een ouder mee met het groepje
van ongeveer 4 leerlingen. Lijkt het je leuk om mee
te gaan, geef dit dan door aan de leerkracht.

Klasbord
Klasbord is een app waarmee de
leerkracht de ouders op een leuke en
directe manier op de hoogte houdt
van de activiteiten in de klas. Het is
gebruiksvriendelijk en de privacy is
gewaarborgd. Vraag bij de leerkracht
van je kind(eren) de code voor de
klasbordapp. De leerkracht beheert

deze en zal alleen ouders en leerkrachten van de
Vuurvogel toevoegen in deze app.
Juf, ik kan mijn potlood niet vinden…
Bij de start van het schooljaar krijgen de kinderen
een nieuw potlood en nieuwe gum van de leerkracht.
In groep 5 krijgen alle kinderen, op het moment dat
ze daar motorisch aan toe zijn, een roller-vulpen.
Fijne materialen zijn o.a. een voorwaarde om je werk
goed te kunnen doen.
Helaas merken we dat de kinderen niet zo zorgvuldig
met deze materialen omgaan. Potloden zijn heel
regelmatig zoek, doormidden, worden zo vaak
geslepen dat ze in twee weken op zijn, (en ja we
laten de kinderen heeeel hard werken, maar toch
ook weer niet zo hard) of ze worden opgegeten. We
vinden het belangrijk dat kinderen ook leren dat je
zorgvuldig met je spullen omgaat, voor jezelf, voor
het milieu (en voor je spaarpot).
Als je geen potlood of gum meer hebt omdat je deze
bent kwijt bent of kapot is dan kun je op school een
nieuwe kopen. Dit geldt ook voor de rollervulpen. De
kosten zijn:
Nieuw potlood:
€0,10
Nieuwe gum
€0,50
Nieuwe vulpen
€4,95
De leerkrachten bespreken dit in de klas met de
kinderen, in sommige klassen is het een groepsdoel!

En hoewel wij niet de regels van thuis kunnen (of
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willen) bepalen is het wellicht een idee om de
spaarpot van je kind(eren) hierbij te betrekken….
Als een potlood, gum of pen door normaal gebruik of
gewone slijtage aan zijn eind komt dan zorgt school
natuurlijk voor een vervangend exemplaar. De
leerkracht zal dit beoordelen.

Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel

