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SCHOOL
AGENDA
9 januari

16 januari
18 januari
18 januari
22 & 23 jan.
20 januari

vogeltjes nieuwe leerlingen
worden op de lijn
gezet
verkiezing leerlingraad
Daïel jarig
leerlingraad naar Service bureau
Opmaat (Ringbaan Oost)
skateclinic groepen 3 t/m 8
Shaima jarig

CAMPUS

…voor een mooi, inspirerend, leerzaam,
liefdevol 2019
namens het team van de Vuurvogel
vakantieadvies 2019-2020
Het voorlopig voorstel voor de vakanties van het
volgende schooljaar is naar de KCR gegaan ter
goedkeuring. Het vakantierooster is afgestemd
met de andere basisscholen en het voortgezet
onderwijs in onze omgeving. Als de KCR er naar
gekeken heeft zal het vakantierooster in het
Lopend Vuurtje worden geplaatst. We houden
met het plannen van de vakanties altijd
rekening met het advies van POVO.

dinsdag 8 januari 2019

Skate-clinic
Skaten is leuk! In het voorjaar
komen veel kinderen op hun
skates naar school of doen allerlei
gewaagde stunts in het skatepark.
Toch is er nog een veel gehoorde
kreet: “ik kan wel skaten, maar niet remmen”.
Remmen is natuurlijk één van de belangrijkste
dingen die een skater moet beheersen in het
verkeer. Kinderen zijn wel de laatste die zichzelf
als potentieel slachtoffer beschouwen van skateongevallen. Wij vinden het daarom zinvol om
hier aandacht aan te besteden. Op 22 en 23
januari krijgen de kinderen van de groepen 3 t-m
8 een skateclinic aangeboden van Skate-A-Way.
Op 22 januari komen groep 3,5,6 en 8 aan de
beurt en op 23 januari de groepen 4, 6/7 en 7.
De kinderen uit de bovenbouw helpen de
jongere kinderen met het aantrekken van de
materialen.
Als je kind zelf skates en
bescherming (pols-elleboog-knie-hoofd) heeft
mag hij deze meenemen. Heb je dat niet dan
krijg je deze op school. Wel graag zoveel
mogelijk spullen zelf meenemen. De kinderen
zijn verplicht om onder de helm een pet, muts of
capuchon te dragen. Deze moeten zij zelf
meenemen. Ervaring leert dat de helm dan veel
beter past op het hoofd van het kind. Geen pet,
muts of capuchon bij je, betekent helaas: niet
deelnemen. Fietshelm, skihelm of paardrijd cap
zijn prima te gebruiken tijdens de clinic.

B-bots
Marlijn, de mama van Pien uit groep 8 mocht
van haar werkgever een prijs uitreiken aan een

‘goed doel’. Dat goede doel zijn wij geworden.
We hebben van deze schenking B-bots gekocht.
B-bots zijn robots waarmee kinderen
spelenderwijs leren programmeren. Kinderen
kunnen routes voor hun b-bot uitdenken,
instellen, controleren en aanpassen. De
oefeningen met de Bots zijn goed voor het
ruimtelijk
inzicht,
samenwerken
en
probleemoplossend werken. In het volgende
Lopend Vuurtje zal hierover wat meer worden
verteld door de leerlingen van groep 8.

Verkiezing leerlingraad
Op 16 januari zullen er verkiezingen zijn voor de
leerlingraad. Er zijn verkiezingen in groep 5 en
groep 7. De leerlingen van de groepen 6 en 8
mogen nog een jaartje in de raad blijven zitten.
Angelo, de vader van Marlijn, zal er, net als de
voorgaande jaren, weer op toezien dat de
verkiezingen eerlijk en zorgvuldig verlopen!
De eerste activiteit van de leerlingenraad staat al
gepland op vrijdag 18 januari. Dan mogen de
kinderen hun stem laten horen op het
Servicebureau van Opmaat en Jan Ligthart bij
het maken van het nieuwe strategisch
beleidsplan. Ze zullen in gesprek gaan met
Marius Liebregts, de bestuurder van de
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Personele Unie. Van alle scholen uit de
Personele Unie zullen twee kinderen van de
leerlingraad uit de groepen 5-6-7 aanwezig zijn.
Ze mogen dan aangeven wat zij belangrijk
vinden voor de scholen en hoe zij denken over
goed onderwijs. Een serieuze taak voor onze
leerlingraad!
Kleertjes gevraagd
Voor onze jongste leerlingen, die soms nog een
‘ongelukje’ hebben, zijn we op zoek naar
verschoonkleding. Heb je thuis nog wat liggen in
kleine maten (104-110) dan zijn we hier erg blij
mee. Je kunt het afgeven bij de leerkrachten van
de groepen 1-2.

Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel

