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AGENDA
16 november
20-21-22 nov.
22 november
28 november
29 november

start week van de mediawijsheid
Ouder-kindgesprekken
einde Marietje Kessels project
groep 3 naar de Herbergier
verkiezingen leerlingraad

CAMPUS
Oefening van ontruiming Kindercampus
Op dinsdag 6 november is de tweede
ontruimingsoefening van dit schooljaar heel
voorspoedig verlopen. Dit keer ging het om een
oefening van een ontruiming vanuit een bommelding.
Alle kinderen van school zijn naar de evacuatieplaats
(de Kloostertuin) gegaan en hebben goed mee
gewerkt aan de oefening waardoor we allemaal weer
goed weten hoe we moeten
handelen in geval van nood. We zijn
ontzettend blij dat we bij deze
oefening niet meer over de stepjes
in de hal gevallen zijn, omdat Ludo
een
fantastisch
‘stepjesophangsysteem’ heeft gemaakt
naast de fietsenstalling.

Inzameling kleding
De Vuurvogel doet mee aan de textielactie van de
gemeente Tilburg. Naast een positieve bijdrage die
we daarmee leveren aan het milieu kunnen we op
deze manier ook een beetje extra inkomsten voor
onze Campus ophalen. Van 12 november 2018 tot 19
november 2018 staan er extra textielcontainers bij de
kindercampus. De containers staan buiten op het
plein bij de fietsenstalling!

donderdag 15 november 2018

OPVANG
Bso ophaalroute
We merken op dat na het ophalen van de kinderen op
onze BSO, ouders en kinderen steeds vaker via school
de route naar buiten nemen. Wij willen jullie vragen
om via de opvang naar buiten te gaan en niet via de
school. Bedankt voor jullie medewerking.
Vervanging ziekte groep Babbelaar
Esther Hoekstra is momenteel wegens ziekte niet aan
het werk. Isabella Fens (onze vaste invalkracht) zal
tijdelijk haar uren op de groep waarnemen. Wij
wensen Esther veel beterschap toe. Voor vragen kunt
u contact opnemen met Joyce Jorissen (directeur
kinderopvang)
Facturatie ouders kinderopvang
Deze week worden er facturaties gedraaid over de
maand december 2018, maar ook de maanden
januari t/m november 2018 zullen worden
nagefactureerd. Mocht u facturen per mail ontvangen
waar u een vraag over heeft? Neem gerust contact op
met Joyce Jorissen.
Ruilen van dagen via de ouderportaal app
Ouders waarvan hun kind(eren) gebruik maken van
de kinderopvang beschikken over het ouderportaal.
Extra/ruildagen kunnen ouders aanvragen via deze
app. De groei binnen de opvang neemt toe en
hierdoor is het ruilen van dagen steeds lastiger omdat
ruilen alleen mogelijk is als er ruimte op de groep is
en er geen extra inzet van personeel nodig is. Tijdens
vakantieweken/feestdagen ruilen we alleen bij hoge
uitzondering.
SCHOOL
Onderwijsassistent
Graag wil ik me even aan jullie
voorstellen…
Mijn naam is Britt Kollau, ik ben 21
jaar en ik woon in Hilvarenbeek. In
mijn vrije tijd speel ik hockey en

verder werk ik in een restaurant in het weekend. Ik
heb 2 jaar geleden mijn diploma onderwijsassistente
behaald. Nu werk ik elke donderdag en vrijdag op de
Vuurvogel. Ik ga met de leesmotivatie en
leesbevordering van de kinderen aan de slag. Ik heb
er heel veel zin in om het komend jaar om de
kinderen hierin te begeleiden.
Groetjes Britt Kollau

Rare vogels in groep 3

Ouder(kind)gesprekken november
Zoals op de kalender vermeld staat zijn er op 20-21 &
22 november 2018 ouder(kind)gesprekken. Vanaf
woensdagochtend hangen de intekenlijsten bij de
lokalen. Voor vragen over de gesprekken kunt u
terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. We
wensen iedereen fijne gesprekken toe!

Op het middenbouwplein hangt deze week de
tentoonsteling van de Rare vogels uit groep 3. De
kinderen hebben bij creatieve vorming binnen het
domein tekenen leren werken met pastelkrijt.

Incident 12 november
Sommige ouders (en kinderen) hebben misschien
meegekregen dat er afgelopen maandag een incident
is geweest met een ouder. Dit is i.s.m. de politie
opgelost. We hebben goede afspraken gemaakt
waarmee we willen waarborgen dat dit niet nog een
keer kan gebeuren.

Vertrouwenscontactpersoon op school
Onze
kindercampus
heeft
twee
vertrouwenscontactpersonen voor kinderen, ouders
en personeel. Eefje en Imke zijn de afgelopen week in
de klassen geweest om uitleg te geven over hun rol
als
vertrouwenscontactpersoon.
We
hebben
onderstaande poster besproken over hoe je kunt
reageren als er iets gebeurt wat je niet fijn vindt.
Zowel kinderen, ouders als collega’s kunnen bij Eefje
en Imke terecht om hun verhaal of signaal te delen en
samen te kijken naar mogelijke oplossingen. Je staat
er niet alleen voor!

Verkiezingen leerlingraad
In de kalender staat dat op 29 november de
verkiezingen voor de leerlingraad zijn. Deze datum
wordt verzet naar een woensdag. De precieze datum
laten we nog weten.

Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel
donderdag 15 november 2018

