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AGENDA
9 t/m 12 oktober
12 oktober
15 t/m 21 oktober
22 oktober
25 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober
31 oktober
6 november

Brigitte afwezig
groep 1-2 vrij
herfstvakantie
luizenpluizen
theater Adelaar, Buizerd,
Condor en Zwaluw
promotieshow Mad Science
schoolfotograaf
Ivette jarig
groep 5 naar de Herbergier
ontruimingsoefening

CAMPUS
Ontruimingsoefening
Donderdag 27 september stonden alle Vuurvogels
buiten op het plein bij een cijfer, hun nieuwe
groepscijfer. Keurig opgesteld. Waarom stonden ze
daar?
Wel,
we
hielden
onze
jaarlijkse
ontruimingsoefening.
In geval van brand moeten wij zo spoedig en rustig
mogelijk het gebouw verlaten. Dat is gelukt. De
allerjongsten Vogels dachten dat het een feestje was
door al die oranje gekleurde hesjes die de BHV-ers
aanhadden.
Na de melding dat alles in orde was ging iedereen
weer rustig over tot de orde van de dag.
Complimenten voor de manier waarop ieder zich
heeft ingezet tijdens deze oefening!
De ontruiming wordt door de werkgroep
BHV geëvalueerd en de verbeterpunten worden
meegenomen in ons plan. Een van de punten waar
we tegenaan liepen, of eigenlijk over vielen, zijn de
stepjes in de hal van de school. Bij het naar buiten
gaan met de groepen is gebleken dat de hoeveelheid
stepjes in de hal voor een gevaarlijke situatie kan
zorgen. Daarom is het vanaf 22 oktober (na de
herfstvakantie) niet meer toegestaan om de stepjes
in het gebouw te plaatsen. Het eerste vak in de
fietsenstalling (naast het fietshok van de
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medewerkers) zal worden gereserveerd voor de
stepjes. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor
het op slot zetten van de stepjes. We gaan goed
nadenken of er een handige, veilige en praktische
manier is om de stepjes te stallen, dit zullen we nog
niet meteen na de herfstvakantie geregeld hebben,
maar we doen ons best.
In het vorige Lopend Vuurtje hebben we aangegeven
dat er op 30 oktober een ontruimingsoefening staat
gepland. Die is verzet naar 6 november.
Wijkkrant
Eind oktober komt er een stukje in de wijkkrant over
de Zwaluwgroep van de Vuurvogel. Omdat wij de
krant zelf niet krijgen op de Kindercampus zouden
we het fijn vinden als we van één van jullie een
exemplaar zouden kunnen krijgen. Dus, heb je de
krant gelezen (en aan je buren, familie, vrienden
hebt laten lezen hoe leuk het is op de Vuurvogel) dan
ontvangen wij hem graag daarna!
Naar buiten!

Deze week krijgen de vuurvogeltjes de 4 e editie van
het Naar buiten! magazine mee naar huis. Deze staat
vol met buitenactiviteiten in het 013 gebied, leren &
doen tips, sport en andere gezonde zaken… voor
zowel kinderen, ouders als leerkrachten! Omdat
Brabant ‘Gastronomische regio van Europa’ is in
2018 staat het thema (h)eerlijk eten centraal.
Het Naar buiten! magazine is een initiatief van
Tilburgse ouders dat is ontstaan uit de wens om

partijen die met natuur- en milieu (educatie,
buitensport, leisure, duurzaamheid) bezig zijn,
zichtbaarder te maken en is niet-commercieel.
Een mogelijk vervolg is mede afhankelijk van de
feedback van ouders en leerkrachten. Een reactie
wordt dus erg gewaardeerd!
U kunt reageren via sociale media fb/naarbuiten013
#naarbuiten013
of per mail naar janneke@naarbuiten013.nl
Hartelijk dank en veel eet- en leesplezier in de
herfstvakantie!
SCHOOL
Kapstokregels
Het wordt na een lange mooie warme zomer weer
weer om een jas aan te trekken naar school. We
merken dat bij de kinderen (en de ouders) de
kapstokregels wat weggezakt zijn. Dus hierbij weer
even een opfrissertje:
- 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.
In een aantal klassen kan je kind zijn of haar gymtas
kwijt op een andere plek dan in de kapstok, dat
scheelt weer ruimte! Wees er wel op er alert dat je
kind na de gymles de gymtas weer mee naar huis
neemt. Dat is natuurlijk niet alleen om de kapstokken
leeg te houden, maar ook om de gymkleren
regelmatig te kunnen wassen!!
Op deze manier kan ieder kind zijn of haar spulletjes
op de goede plek opbergen én ze ook weer
terugvinden!

Overblijven
Op onze oproep in het vorig Lopend Vuurtje hebben
we helaas niet voldoende reacties gekregen. Om het
overblijven toch op een goede, veilige manier te
kunnen laten plaatsvinden gaan we ons beraden op
andere mogelijkheden. Een van de opties kan zijn dat
we hiervoor een extern bedrijf moeten gaan inhuren.
Fijn, omdat er dan altijd overblijvers zijn om met de
kinderen te spelen, maar de kosten zullen dan helaas
wel omhoog kunnen gaan. Uiteraard gaat e.e.a. altijd
in overleg met de KCR. We houden jullie op de
hoogte!
Schoolfotograaf
Op 26 oktober komt de schoolfotograaf. Alle foto’s
(portret, klassenfoto’s en broertjes zusjes) worden
die dag genomen. De kinderen hoeven dus maar 1
dag met gekamde haren en vlekvrij de dag door te
komen.

De Mad Science show voor de groepen 3 t/m 8 is
door de komst van de fotograaf een dagje eerder
ingepland.
Theater
Na de vakantie starten de theaters weer en de aftrap
wordt 26 oktober gedaan door de jongsten! Door
het jaar heen treden alle groepen twee keer op voor
de ouders om te laten zien waar ze in de klas mee
bezig zijn.
De afspraken rond het theater zijn als volgt:
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- We starten om 13:45u. Later dan dat kun je dus niet
meer naar binnen, omdat je dan de optredens
verstoort. We verzoeken je om dus ook niet aan te
bellen als de deur al op slot zit, want dat is het teken
dat we al begonnen zijn.
- Jongere kinderen mogen ook naar het theater
komen kijken. We verwachten wel dat deze kinderen
het hele theater kunnen uitzitten zonder de
optredens te verstoren. Mocht dit niet lukken, willen
we graag dat je met het kind even naar een andere
ruimte of naar buiten gaat.
- Het is niet de bedoeling dat je (met een jonger kind)
na het optreden van jouw eigen kind het theater
verlaat. Alle leerlingen willen hun optreden graag
laten zien aan een volle zaal.

Mocht je de bijdragen niet (of niet helemaal) kunnen
betalen dan kun je contact opnemen met Stichting
Leergeld. Fatima of Brigitte kunnen je hierbij ook
helpen!

Fijne (werk-)week en
herfstvakantie!
Team de Vuurvogel
Bijlagen
8.04.1 brief ouderbijdrage en overblijfkosten
8.04.2 jaarverslag oudervereniging

Ouderbijdrage, overblijven en schoolreisje
Alle leuke feesten, evenementen en extra’s op school
kunnen worden georganiseerd door de inzet van de
ouderraad. O.a. sinterklaas, kerst, kinderfeest en de
Vuurvogel draait door worden deels bekostigd door
de inkomsten van de ouderbijdrage. School kan deze
kosten niet zelf dragen en we zijn dan ook enorm blij
met de bijdrage die we via de oudervereniging
krijgen. In de bijlage bij dit Lopend Vuurtje vind je de
jaarlijkse brief met daarin informatie over de hoogte
van de bijdragen en het (financiële) jaarverslag.
Hiervoor hartelijk dank aan Mark de Bont, de
penningmeesteer van de oudervereniging. Lijkt het je
leuk om ook die taak op je te nemen? Je bent van
harte welkom om contact met Mark op te nemen;
vvpenningmeester@gmail.com
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