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AGENDA
24 september
24 september
27 september
1 oktober
3 oktober
3 oktober
5 oktober
5 oktober
5 oktober
12 oktober
13 t/m 21 okt.
26 oktober
30 oktober

inschrijven try-out sports
KCR-vergadering
ontruimingsoefening
Kindercampus
Fatima jarig
start van de
Kinderboekenweek
groep 4 naar de Herbergier
sprookjesdisco BSO
dag van de leraar
Ariëlle jarig
groep 1-2 vrij
Herfstvakantie
schoolfotograaf
ontruimingsoefening
Kindercampus

CAMPUS
Ontruimingsoefeningen
Kindercampus
Op donderdag 27 september
en op dinsdag 30 oktober gaan
we
met
de
gehele
Kindercampus om 9.30 uur een
ontruimingsoefening doen. De
collega’s zijn bezig om hun
groepen goed voor te bereiden op deze
ontruimingen, zodat zij en de kinderen weten wat ze
moeten doen.
Fotograaf
Voor de zomervakantie heeft de oudervereniging van
school een enquête uitgezet onder de ouders waarin
jullie mening is gevraagd over de huidige
schoolfotograaf. Hoewel ook heel wat ouders positief
waren is gebleken dat veel ouders graag het
traditionele setje foto’s van hun kinderen wil
bestellen. School zal daarom m.i.v. dit schooljaar met
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een andere schoolfotograaf gaan werken, Kiek
schoolfotografie zal op 26 oktober de kinderen van
school komen fotograferen. Ook de broertjes en
zusjes van school zullen op die dag worden
vastgelegd.
Bij de opvang zijn we heel tevreden over de foto’s
van Wendy en zij zal daar de foto’s blijven verzorgen.
De broertje-zusje foto’s van kinderen die op school
én opvang zitten zullen door Wendy worden
genomen.
Samengevat:
Opvang
fotograaf Wendy
8-15 april
School
fotograaf Kiek
26 oktober
Broertje-zusjesfoto voor kinderen die alleen op
school zitten worden genomen op 26 oktober.
De broertjes-zusje van de opvang én met een
broertje of zusje op school worden door Wendy in
week 15-16 genomen (in april).
Er zal t.z.t. nog een briefje komen waarop je kan
aangeven of je een broertjes-zusjes foto gemaakt wil
hebben.
Voor meer informatie over onze fotografen kun je
kijken op hun site.
www.studionew.nl
www.kiekschoolfoto.nl
OPVANG
Disco avond!
Vrijdag 5 oktober tussen 19.00-20.30 uur is er een
disco avond georganiseerd op de BSO! Jullie komen
toch zeker ook!!???
Meld je alsnog aan bij de BSO
SCHOOL
Informatieavond
Op de informatieavond van 18 september mochten
we ongeveer 70 ouders begroeten. Fijn dat jullie er
waren, maar ook jammer dat we zoveel van jullie
hebben gemist. En jullie hebben ook wat gemist!
De nieuwe missie en visie van de Vuurvogel is
gepresenteerd, het team is voorgesteld en alle

leerkrachten hebben in hun klas voor de aanwezige
ouders verteld waar zij zich, samen met jullie
kinderen, het komend jaar voor inzetten. Veel vragen
die je gedurende het jaar hebt worden dan
beantwoord, we leggen uit welke keuzes we maken
en waarom, we vertellen over de hoogtepunten van
het jaar, wat jullie kinderen dit jaar gaan leren etc.
Een belangrijke avond om bij aanwezig te zijn,
betrokkenheid is niet voor niets een van onze
kernwaarden. Ook in onze nieuwe missie en visie
staat deze er bij!
Hieronder kun je een korte samenvatting lezen van
onze missie en visie.

Missie
De Vuurvogel is een openbare school van
iedereen en voor iedereen. Op basis van
betrokkenheid, groei, doelgerichtheid en
duurzaamheid bereiden we kinderen optimaal
voor op hun toekomst.
De Vuurvogel wil kinderen opleiden tot
wereldwijze, kritisch denkende wereldburgers
die kunnen samenwerken om een duurzame
indruk achter te laten in deze wereld. Wij zijn
ervan overtuigd dat kinderen alles kunnen leren.
Het is onze taak om de omstandigheden te
creëren en hen de middelen aan te reiken om dit
mogelijk maken. Wij ondersteunen ieder kind op
zijn niveau om boven zichzelf uit te stijgen,
grenzen te verleggen en te helpen zijn vleugels
uit te slaan om de wereld vol vertrouwen in te
vliegen.
Bij ons handelen is onderstaande missie het
uitgangspunt:

Kinderen kunnen alles leren
Visie
Om kinderen optimaal te laten leren, creëren we
een
leeromgeving
waarin
leerlingen
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verantwoordelijkheid krijgen en mogen nemen.
Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij hun
interesses en spreekt hen van jongs af aan op
het vermogen tot gezamenlijk handelen en
nadenken.
Waar de allerjongsten bij binnenkomst nog
volledig afhankelijk zijn, vliegen de (bijna) pubers
na acht jaar onderwijs zo veel mogelijk
zelfredzaam uit. Een ontwikkeling die we
faciliteren
met
onze
kernwaarden
betrokkenheid, groei, doelgerichtheid en
duurzaamheid.
Bovenstaande kernwaarden zijn door het team
uitgelegd omdat het veelomvattende waarden zijn.
We beseffen ons dat een missie-visie verhaal op
papier anders is dan als je dit hoort. We hopen van
harte dat de volgende keer alle ouders aanwezig
zullen zijn.

Overblijfouders
Wij zijn hard op zoek naar overblijfouders voor
verschillende dagen van de week! Samen zorgen we
ervoor dat de kinderen veilig en gezellig buiten
kunnen spelen.
Hoewel het overblijven geldt als vrijwilligerswerk
staat er wel een kleine vergoeding tegenover. De
taken van een overblijfouder bestaan uit het
surveilleren tijdens de pauze voor de bovenbouw,
van 12.00-12.30u en de onderbouwpauze van 12.3013.00u.
Tijdens deze pauzes letten de overblijfouders op dat
de leerlingen lekker spelen en zich aan de

schoolregels houden Overblijfouders bemiddelen bij
ruzies, plakken pleisters of troosten huilende
kinderen, maar spelen ook regelmatig een spelletje
mee!
Mocht je zin hebben om overblijfouder te worden
dan kun je je melden bij Fatima van de Ven. Je mag
haar
natuurlijk
hierover
ook
mailen
fatima.vandeven@opmaat-scholen.nl!
Kinderboekenweek 2018: Vriendschap
Kom erbij! Doe mee, lees mee, luister mee, kijk mee!
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek. We
openen deze week met een voorstelling door
leerkrachten voor de kinderen geïnspireerd op het
boek Kikker en het slaapfeest. De kinderen sluiten af
met een ‘gedicht uit de grabbelton’, gedichten
geschreven en voorgedragen voor en door kinderen.
Tussen de opening en de afsluiting gaan we heel veel
lezen, luisteren, zelf aan de slag met het schrijven
van gedichten en genieten van de werelden die
boeken voor ons openen. We zouden het leuk
vinden als jullie kunnen/ willen helpen bij de
volgende dingen:
1. Deze week willen we elke dag openen met het
voorlezen van een leesboek; niet door de leerkracht,
maar door een ouder, opa of oma! Lijkt het jou leuk
om in de klas voor te komen lezen, laat dan aan de
leerkracht van je kind(eren) weten wanneer je zou
willen komen voorlezen. Je mag zelf een leesboek
kiezen, of je leent een boek bij de leerkracht.
2. Ken je een schrijver die bij ons op school over
zijn/haar vak wil komen vertellen, laat het ons
weten!
3. Heb je nog zitzakken, Perzische tapijten, kleedjes
of kussens om heerlijk op te zitten tijdens het lezen
en voorlezen? Wij lenen deze graag. Wij wensen alle
kinderen een fijne Boekenweek!

woensdag 26 september 2018

Kinderuniversiteit Tilburg
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van
Tilburg University een aantal colleges voor ALLE
kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze
gratis kindercolleges op de campus van Tilburg
University laten kinderen kennis maken met
wetenschap. De hoogleraren zijn inspirerende
docenten die alles over het collegonderwerp
afweten. Jaarlijks bezoeken honderden kinderen uit
verschillende provincies deze colleges die zeer
enthousiast worden ontvangen door zowel de
kinderen, hun ouders/begeleiders, de scholen en niet
in de laatste plaats door de hoogleraren zelf.
Het eerste college van het schooljaar 2018-2019
staat
gepland
op woensdagmiddag
31
oktober (15.00-16.00u). Professor (milieu-economie
en klimaatdeskundige) Reyer Gerlagh neemt de
kinderen mee naar zijn onderzoeksgebied dat
momenteel volop in de belangstelling staat. De titel
van
het
college
is: ‘Lekker
warm?’.
Op woensdagochtend 14 november (10.00-11.00u)
is er een college speciaal voor Plusklassen.

Overigens … 4 oktober organiseert Tilburg University
Junior
nog
een
andere
activiteit:
Junior Night University vanaf 18.30u. Dit is een
onderdeel van Night University, hèt jaarlijkse
campusfestival voor iedereen. Voor junioren van 9
t/m 12 jaar is er een speciaal onderdeel: Junior Night
University. Dit jaar staat Night University in het teken
van Werelddierendag. Junioren kunnen tijdens dit
festival ontdekken wat wetenschap is door te doen,
te bewonderen en te ontdekken. Er zijn verschillende
minilezingen,
workshops
en
activiteiten. Meer informatie en
aanmelden: https://juniorkennisbank.nl/…/09/10/jun
ior-night- /
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NIEUWE SPORT(EN) PROBEREN? KIES MAAR UIT !!
Voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8
Wil jij net zo goed leren fietsen als Tom Dumoulin, zo
goed kunnen voetballen als Lieke Martens of kunnen
boksen als Rico Verhoeven? Heb jij altijd al eens
willen turnen of zijn dansen of karate helemaal jouw
ding? Dan is dit je kans!
Vanaf 24 september kun je weer inschrijven voor TryOut Sports. Met Try-Out Sports kun je een aantal
weken een sport uitproberen voor slechts € 5,- Je
mag maximaal drie sporten uitproberen.
Flyer en website
In de week van 17 september worden in de groepen
3 t/m 8 de Try-Out Sports flyers uitgedeeld. Alle
belangrijke gegevens staan hierin vermeld.
Schrijf je online in vanaf maandag 24 september via
www.sportintilburg.nl/TOS
De inschrijving sluit zondag 14 oktober. Direct ná je
aanmelding,
ontvang
je
per
mail
een
inschrijfbevestiging. Het is natuurlijk geweldig om
samen met je vriendje of vriendinnetje te gaan
sporten. Je moet dan samen achter de pc gaan zitten
en om de beurt aanmelden voor dezelfde sport. Je
kunt meteen zien of er nog plek is. Geen plaats, dan
kun je een andere keuze maken. Samen sporten is
toch veel leuker?! Veel succes!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met :
Mieke Limpens
Afdeling Sportstimulering
Gemeente Tilburg
013-532
58
78
/
06-86685044
Email:
tryoutsports@tilburg.nl

Parkeren
De komende periode zal groep 8 in samenwerking
met de parkeerhandhaving van de gemeente Tilburg
weer controleren voor de school op het parkeren. Er
worden hierbij ook boetes uitgedeeld.

TOG-project groep 7
Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties
(TOG) komt ieder jaar een voorlichting geven in
groep 7. De kinderen hebben hiervan allemaal een
verslag gemaakt waarvan we er een hieronder met
jullie delen. Het zijn stuk voor stuk mooie verslagen
van een bijzondere dag. De overige verslagen
worden deze week naar de ouders van groep 7
gemaild.
Tog project, verslag van Nina
Frans.
Frans is motierietpeperkt. Hij
werd goed verzorgd in het
ziekenhuis. Hij moet dingen
leren die je in het leven nodig
hebt. De verpleegster verzorgt
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totdat hij het zelf kan. Hij duwt zich zelf omhoog om
ergens te komen. Als je wilt lopen word er een
kunstbeen gemaakt. En je oefent daar mee lopen
door de hulp van balkjes. Je kan veel sporten doen
met een rolstoel. Zoals basketbal, voetbal en veel
meer.
Marjo.
Marjo is blind. Ze woont
in Goirle. Ze ziet alleen
maar een wit puntje. Ze
heeft in coma gelegen
dan lig je in een diepe
slaap. Ze loopt met een
stok en een blind geleiden
hond. Ze geeft de stok
vaak nodig voor over
steken. De hond heet
kiele. De andere hond
heeft ze in moeten laten slapen. De hond is een
jongen. Toen ze twintig was had ze haar eerste blind
geleide hond. Ze heeft ook stok loop les gehad. Lezen
met puntjes is moeilijk oefenen en lezen. Ze kan nog
wel koken en van alles. En ze is 60 jaar. We moesten
door een rietje ademen en je kon bijna niet ademen.
Je lichaam zijn kleine fabriekjes. Ze is heel lief en
doet heel goed haar best.
Rolstoelbasketbal.
Rolstoelbasketbal
was heel leuk want
het was moeilijk het
is heel makkelijk voor
mensen die gewend
zijn aan rolstoelen.
Maar als je goed
oefent kan jij het ook.
Nu de regels. Je moet
de bal op je schoot
houden en dan mag
je de bal wel af
pakken. Maar als je

de bal vast hebt mag je hem niet af pakken. Als je de
bal hebt mag je maar drie keer rollen.

Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel
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