Jaargang 8 editie 05
AGENDA
31 oktober
1 november
3 november
5 november
7 november
8 november
9 november
14 november
15 november

groep 5 naar de Herbergier
theater groep 4-5-6/7
Rabia jarig
KCR-vergadering
denktank
theater groep 3-6-7-8
groep 1-2 vrij
eerste dag schoolfruit
geen studiedag!

CAMPUS
Lampionnentocht in de duinen
In de bijlage bij dit Lopend Vuurtje
vind je een bericht van IVN
Natuureducatie
over
een
lampionnentocht op 10 november in
Nationaal Park De Loonse en
Drunense Duinen.
wie is wie?
Van ouders horen we wel eens dat ze niet precies
weten wie er allemaal op de Vuurvogel werken.
Welke gezicht hoort bij welke naam? We zullen in de
agenda van het Lopend Vuurtje bij de verjaardagen
van het personeel voortaan de foto van de jarige
plakken. Hierboven dus als eerste onze jarige Rabia!
Parkeren
De 8 parkeervakken voor de kindercampus zijn
eigendom van school. Om tegemoet te komen aan
de wijk heeft school gezegd dat die plaatsen ook
door de buurtbewoners gebruikt mogen worden. Het
is immers jammer als deze ’s avonds, in het weekend
en de vakanties leeg blijven. Sinds 1 oktober is het
betaald parkeren met een vergunningenkaart
overgegaan naar parkeren op kenteken. Helaas is het
(nog) niet gelukt om voor deze 8 plaatsen 8 plaatsen
op kenteken terug te krijgen. Daarom zijn de
parkeerplaatsen voor school vanaf 1 november
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alleen nog voor het personeel van de Vuurvogel. Op
het moment dat we e.e.a. weer geregeld krijgen met
de gemeente zullen we de plaatsen weer ‘openbaar’
maken. Het is dus vanaf 1 november niet meer
toegestaan om voor de campus te parkeren.

OPVANG
Afscheid nemen wij van………………..
Roberto Hessels gaat ons eind
november verlaten.
Als stagiaire is hij bij ons begonnen en
daarna als pedagogische medewerker
gestart op onze BSO. Roberto gaat nu
ervaringen elders opdoen.
We gaan de vacature intern oplossen
met onze huidige medewerkers. Zo
kunnen we de structuur op onze BSO blijven borgen.
Roberto Hessels is voor het laatst bij ons donderdag
29 november 2018, dan nemen we ook afscheid van
hem! U heeft dan ook de gelegenheid om afscheid
van hem te nemen.
Wij wensen Roberto veel succes met zijn toekomst
en bedanken hem voor zijn inzet op de Vuurvogel!
Heeft u nog vragen, dan hoor ik deze graag!
Met vriendelijke groet,
Joyce Jorissen
Team Vuurvogel
Inspectie GGD
De GGD is tijdens de herfstvakantie op inspectie
geweest bij onze BSO!
Binnenkort kunt u hiervan het verslag weer lezen op
onze website www.kinderstadtilburg.nl/vuurvogel
Zwaluwgroep
Een aantal ochtenden gaan onze peuters die 3,5 jaar
oud zijn spelen bij de groep zwaluw in school.
Doel van de groep Zwaluw is onder andere dat
peuters van het kinderdagverblijf vervroegd kennis
mogen maken met de kleuterklas van het onderwijs.

De doorstroom loopt dan ook veel soepeler voor het
kind, daarom gaan alleen de kinderen die op de
Vuurvogel (kindercampus) blijven in deze groep
spelen en kennismaken.

Door het jaar heen zijn er een aantal momenten dat
er wel speelgoed mee van huis genomen mag
worden (bv. in de meeneemtas, bij een spreekbeurt
of de dag na Sinterklaas).
Schoolfotograaf
Vrijdag 26 oktober is de schoolfotograaf geweest.
Samen met Carla (mama van Lonne en Jette) en
Femke (mama van Alicia) is er hard gewerkt om al die
lieve snoetjes mooi op de foto te zetten. Namens het
team, alle ouders en kinderen een speciaal bedankje
voor Carla en Femke!

SCHOOL
Lerarentekort
In de bijlage bij dit Lopend Vuurtje vind je een brief
m.b.t. het lerarentekort. Deze brief stuurt de
bestuurder van Opmaat (Marius Liebregts) mede
namens alle besturen van het primair en speciaal
basisonderwijs in de regio Midden Brabant. Zij delen
hierin hun en onze zorgen over het lerarentekort op
korte en lange termijn. Met klem verzoeken we jullie
deze brief te lezen!
Spulletjes mee in de klas
Regelmatig zien we kinderen de school in lopen met
speelgoed in de hand. In de klas merken we dat het
voor kinderen lastig is om hun speelgoedje weg te
leggen op de afgesproken plek. Ze blijven er dan
mee spelen tijdens de kring of de les. Ook gebeurt
het wel dat aan het einde van de dag het speelgoed
kapot of weg is.
We willen jullie dus dringend vragen je kind geen
speelgoed mee te geven naar school, of het
desnoods om half 9 mee terug te nemen naar huis.
Voor sommige kinderen (denk aan wennende
kleuters) maken we tijdelijk een uitzondering.
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Schoolfruit
Van 13 november tot en met 20 april doet de school
van uw kind(eren) mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EUSchoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk
eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen
krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende
twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt
tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat
is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Economische
Zaken,
de
Rijksdienst
voor
Ondernemend Nederland en het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma

wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De
groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd
door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de
ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan
het programma. Je kunt hierover meer lezen op de
website www.euschoolfruit.nl
Op naar een lekker en gezond schooljaar!
In de onderbouw vragen de leerkrachten ieder jaar
om hulp bij het snijden van het fruit. Er zal een
oproepje op klasbord worden geplaatst, maar
meteen aanmelden bij de leerkracht mag natuurlijk
ook.

Schoolfruit op de Vuurvogel
De drie vaste groente- en fruitdagen zijn
woensdag-donderdag en vrijdag
Op deze dagen hoef je dus geen fruit mee te geven

Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel
Bijlagen:
LVKC 8.05.1
LVKC 8.05.2

Lampionnentocht
lerarentekort
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