Jaargang 8 editie 08
AGENDA
14 december Jacqueline jarig
14 december ouderbijeenkomst
19 december groep 1-2 Buizerd naar de
Herbergier
20 december denktank
20 december kerstviering
21 december Kerstvakantie
1 januari
Gelukkig Nieuwjaar
7 januari
weer naar school
CAMPUS
Zwaluwgroep
De eerste Zwaluwen vliegen uit!
Voorzichtig en zachtjes kwamen jullie binnen. De
eerste Zwaluwen. Onwennig, nog niet wetend wat er
allemaal op school zou gaan gebeuren.
Al snel leerden jullie de regels en routines. Zongen
jullie alle liedjes mee en kenden de versjes uit je hoofd.
Genoten hebben jullie van verhalen. We maakten
grapjes, lachten samen en troostten de ander bij
verdriet. Jullie zijn echt samen, een mooi team.
Na de kerstvakantie gaan jullie naar groep 1-2C. Dag
lieve Faya, Keano, Javaj en Lynn!! Op naar De Condor!

De zwaluwgroep trekt veel nieuwe leerlingen aan,
zoveel dat we al moeten gaan nadenken over de
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tussentijdse instroom van nieuwe leerlingen. Alle
kinderen die al staan ingeschreven op de Vuurvogel
zijn uiteraard verzekerd van een plekje in de Zwaluw.
Bedankt
Langs deze weg willen graag alle ouders van onze
Kindercampus
hartelijk
danken
voor
de
betrokkenheid van het afgelopen jaar. We prijzen
onszelf gelukkig met jullie. We voelen dat we samen
voor ‘onze’ kinderen mogen zorgen, het vertrouwen
dat we daarin van jullie ontvangen doet ons goed. Ook
alle hulp, groot en klein, in woord en daad die we van
jullie krijgen is meer dan waardevol, waarvoor we
jullie heel hartelijk willen danken! We kijken uit naar
onze samenwerking in het nieuwe jaar!
In de kerstvakantie naar het ontdekstation
In de kerstvakantie zijn er in het ontdekstation veel
leuke activiteiten te doen voor kinderen. In de bijlage
bij dit Lopend Vuurtje vind je een flyer met het
programma.

Afscheid juffrouw Vivian
Juffrouw Vivian heeft gaat per 1 januari
stoppen met haar werkzaamheden in
groep 6. Ze had het goed naar haar zin
bij ons op school, maar het instromen in
het onderwijs na een aantal jaren eruit
te zijn geweest is haar wat zwaarder
gevallen dan verwacht. We hebben een vacature
uitgezet. Mocht je nog een kandidaat weten die op
onze fantastische school wil werken dan stellen we
het op prijs als je de vacature wil delen. vacature
groep 6 Vuurvogel
Uiteraard zijn de ouders van groep 6 hierover ingelicht
en hopen we hen snel te vertellen hoe we de vacature
gaan invullen.
OPVANG
Peuters kunnen al met twee jaar naar de
peuteropvang!
Goed nieuws voor alle Tilburgse peuters! Zij mogen
vanaf januari 2019 al vanaf 2 jaar, een half jaar eerder
dan nu, gebruik maken van de peuteropvang.
Onder het motto ‘vroeg is niet vroeg genoeg’ is door
de Gemeente Tilburg besloten de subsidieregeling aan
te passen en de startleeftijd te verlagen van 2,5 naar
2 jaar. Peuters kunnen twee dagdelen per week met
subsidie naar de peutervoorziening. Kinderen met een
ontwikkelingsachterstand krijgen nog een derde
dagdeel met subsidie. Ouders betalen voor beide wel
een eigen bijdrage. Op onze peutergroepen bereiden
we onze peuters vanaf 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs
voor op het basisonderwijs. Wij zijn een
gecertificeerde VVE locatie (Voor- en Vroegschoolse
Educatie). Op een VVE-locatie is er extra aandacht
voor de ontwikkeling van de kinderen. We werken
met de methode Uk & Puk. Samen met onze geliefde
groepspop PUK beleven we steeds weer nieuwe
avonturen en ervaringen.
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SCHOOL
Kerstviering
Donderdagavond 20 december vindt de jaarlijkse
kerstviering op school plaats. We hebben, samen met
de ouders van de oudervereniging, een heel mooi
programma gemaakt. Het thema van deze
kerstviering is Saamhorigheid.
We eten samen een kerstdiner in de klas en daarna
gaan we met alle kinderen een lichtjestocht lopen.
* Van 17:00u tot 18:00u wordt er gegeten in de klas.
De kinderen nemen lekkere en gezonde hapjes mee
van thuis. De hapjeslijsten hangen bij de deur van de
klas. Heeft je kind een allergie of een speciaal dieet,
geef dit dan tijdig door aan de leerkracht en bespreek
samen hoe je dit oplost. De hapjes kunnen op 20
december om 14:30u gebracht worden of om 17:00u
worden meegenomen.
Het eten in de klas is samen met de leerkrachten en
stagiaires. Als de leerkracht hulp nodig heeft zal zij dit
regelen via de klasouders.
* Om 18:00u mogen de kinderen door de ouders
opgehaald worden in de klas, om een lichtjestocht te
lopen. De lichtjestocht start om 18:15u. We lopen
gezellig met alle leerlingen, ouders en leerkrachten in
een lange slinger een rondje door de wijk, netjes over
de stoepen. Het is de bedoeling dat alle kinderen
meelopen. Bij de klasdeur hangt ook de looplijst.
Hierop kun je aangeven of je als ouder meeloopt en
met welke kinderen. Mocht je niet mee kunnen lopen,
kun je wellicht regelen of je kind met een andere
ouder mee kan lopen. Lukt dit niet, zorgen wij voor
een oplossing. De kinderen hebben in de klas een
lampion gemaakt. Hoe meer lichtjes, hoe leuker! Dus
neem vooral wat lampjes van thuis mee. Na afloop
van de lichtjestocht, moeten de kinderen zich bij de
leerkracht afmelden op het schoolplein bij de
groepstegel. De kinderen weten welke tegel dit is.
* Om 18:45u start de geweldige afsluiting op het
plein. Onder het genot van een warm drankje kan

iedereen genieten van de prachtige liedjes van het
kerstkoor.
We zoeken nog verkeersregelaars voor de
lichtjestocht. Opgeven kan onderaan de looplijst.
Het wordt weer een feest!
Kerstgroetjes, de ouders en leerkrachten van de
kerstcommissie

Kessels. De tijd leek te vliegen, want wat was dat leuk
om te doen. We zijn nog even gestopt bij het Helga
Deen tuintje en hebben een goede indruk gekregen
waar Marietje nou eigenlijk gewoond had. We zijn
geëindigd bij het monument van Marietje Kessels en
kijken terug op een leuke en leerzame dag. Wij willen
de opa van Jytte, Peter Reijnen, hartelijk bedanken
voor de stadswandeling en dat hij onze Vuurvogeltjes
van groep 7 zoveel moois heeft laten ervaren.

Marietje Kessels tour
Op woensdag 28 november
hebben de zevende groepers
een stadswandeling gemaakt.
Dat was niet zomaar, maar ter
afsluiting van het Marietje
Kessels project. We zijn gestart
bij het graf van Marietje
Kessels. Een indrukwekkend
verhaal over de dag waarop
Marietje Kessels om het leven is
gekomen. Er is nooit bewezen wie de dader was, maar
er waren bijzondere feitjes over die dag dat er wel een
vermoeden was. We konden er nog wel uren naar
luisteren, maar we moesten door. Na een aantal
tussenstops bij het monument Zinloos Geweld en het
Lieve Vrouwe kapelletje kwamen we aan bij het
Regionaal Archief. Bij het Regionaal Archief deden we
een speurtocht. Wanneer is Marietje geboren? Waar
hebben ze haar gevonden? Wat heeft Marietje die dag
nog gedaan? Er was zelfs een schilderij waarbij de
bloemen gemaakt waren van de haren van Marietje
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Gevonden voorwerpen
Er liggen weer heel veel gevonden voorwerpen op
school op hun eigenaar te wachten. Jassen, tassen,
schoenen, bekers, broodtrommels etc. De spullen die
voor de kerstvakantie niet zijn opgehaald zullen aan
een goed doel worden gegeven.
Jubileumfilm van Vos-Abb
De vereniging van het openbaar onderwijs bestaat 20
jaar en daarvoor hebben zij een jubileum video
opgenomen. Voor deze video zijn ook beelden op de
Vuurvogel gemaakt. Met onderstaande link kun je de
video bekijken. jubileum video vos-abb
Leerplicht
We krijgen op school vaak vragen wanneer een kind
buiten de reguliere vakanties om vrij kan krijgen.
Hieronder de regels vanuit de leerplichtwet.

Vakantieverlof
Vrij vragen of extra verlof opnemen voor de vakantie,
het verlengen van een vakantie of een korte vakantie
tussendoor mag niet. Dit kan alleen als de leerling
door de specifieke aard van het beroep van (één van)
de ouder(s), verzorger(s)s niet binnen de
schoolvakanties met hen op vakantie kan. Dit verlof
van maximaal twee aaneensluitende weken per
schooljaar mag niet vallen in de twee eerste lesweken
van het schooljaar. De school moet om bewijsstukken
vragen, waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het
beroep van één van de ouder(s), verzorger(s)s een
gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende
weken, binnen de gewone schoolvakanties,
onmogelijk is.
Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ kunt u
denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of
werkzaamheden in bedrijfstakken die in de
zomervakantie een piekdrukte kennen. Het moet
redelijkerwijs worden aangetoond, dat een vakantie
in de schoolvakanties tot onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen zal leiden. Dit kan
aangetoond worden via een schriftelijke verklaring
van een accountant. Alleen het feit dat tijdens de
schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet
wordt behaald is onvoldoende. Dit verlof is
uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van
roosterproblemen van de werkgever.
Religieuze verplichtingen
Voor bepaalde feesten of verplichtingen die
voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging
bestaat de mogelijkheid voor verlof. Volgens de
Leerplichtwet moet een verlofaanvraag op religieuze
gronden worden beschouwd als een mededeling van
de ouder(s), verzorger(s)(s)/verzorger(s) aan de
directeur van de school.
Er is dus geen sprake van het al of niet verlenen van
verlof door de directeur of leerplichtambtenaar. Een
mededeling, minimaal 2 dagen voor de dag, volstaat.
Dit geldt alleen voor religieuze feestdagen. De richtlijn
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hiervoor is dat één dag per verplichting vrij wordt
gegeven.
Hieronder volgt een aantal voorbeelden:
· Chinees Nieuwjaar
· Offerfeest
· Suikerfeest
· Holifeest
· Diwalifeest
· Paasfeest (Pesach)
· Grote Verzoendag (Jom Kipoer)
Gewichtige omstandigheden
Extra verlof kunt u aanvragen en krijgen als er sprake
is van ‘gewichtige omstandigheden’
Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke
omstandigheden buiten de wil van ouder(s),
verzorger(s)s en/of leerling, waardoor de leerling de
school niet kan bezoeken. Wanneer het om maximaal
tien schooldagen gaat, beslist de school. Wanneer er
verlof voor meer dan tien schooldagen wordt
aangevraagd, dan beslist de leerplichtambtenaar. Om
een idee te geven van wat met gewichtige
omstandigheden wordt bedoeld, staat hieronder een
aantal richtlijnen:
• Verhuizing (Maximaal 1 schooldag)
• Huwelijk van bloed of aanverwanten tot en
met de derde graad soort bewijs : trouwkaart
• Ernstige levensbedreigende ziekte zonder
uitzicht op herstel van bloed-of aanverwant
tot en met de derde graad soort bewijs :
doktersverklaring waar ernstige ziekte uit
blijkt.
• Overlijden van bloed-of aanverwant soort
bewijs: rouwkaart
• 12-, 25-, 40-,50-,60-jarig huwelijksjubileum
(huwelijks) jubileum van ouders, verzorgers,
grootouders (maximaal 1 schooldag).
soort bewijs : trouwakte/ kaart.
In de volgende omstandigheden kan zeker géén verlof
worden toegekend:

•
•
•
•
•
•
•

Dienstrooster van de werkgever van
ouders/verzorgers.
Familie-of vriendenbezoek in het buitenland
of bezoek aan het land van herkomst.
Goedkope tickets in het laagseizoen. Of
omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er
geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
Verlof voor een kind, omdat andere kinderen
uit het gezin al-of nog vrij zijn.
Activiteiten van verenigingen, zoals een
scouting-of een voetbalkamp.
Eerder vertrek of latere terugkomst in
verband met verkeersdrukte.
Wereldreizen en sabbatical

Conferentie Making Shift Happen
Op 28 november zijn An en Brigitte
naar de conferentie Making Shift
Happen, the building blocks
geweest. Met 5 bijzondere keynote
sprekers werden we geïnspireerd om na te
denken over de bouwstenen Curriculum, Toetsing,
Docent en Leiderschap. Een erg waardevolle dag die
aansluit bij onze visie op leren en waar we met het
team verder op kunnen bouwen.

woensdag 12 december 2018

Extra bijeenkomst
We hebben alle ouders op 4 december een brief
gestuurd over het incident van begin november. We
merken dat er gedurende de week toch nog wat
vragen opkomen bij jullie, wat heel begrijpelijk is.
Brigitte zal vrijdagochtend 14 december om 08.30 uur
in de teamkamer zijn om de vragen die dan nog leven
te beantwoorden en de gemaakte keuzes toe te
lichten. Voor de duidelijkheid: er zijn geen nieuwe
ontwikkelingen na de brieven die vorige week zijn
uitgegaan.

Fijne (werk)week!
Team de Vuurvogel

Fijne vakantie!
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