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AGENDA
22 januari
25 januari
29 januari
30 janauri

Laura jarig
groep 1-2 vrij
Hanneke jarig
groep 4 naar de
Herbergier
30-31 jan&1 feb
MT (Imke-Erika-Brigitte) naar
scholing persoonlijk leiderschap
Personele Unie, Opmaat/JanLigthart
4 februari
KCR vergadering
CAMPUS
Hoera zwanger!
Leuk nieuws, juffrouw Katja van groep 1-2
Condor is zwanger. Op 19 april gaat ze
met zwangerschapsverlof. De ouders van
de leerlingen bij juffrouw
Katja zijn al ingelicht over
de zwangerschap. Namens alle
Vuurvogels feliciteren we Katja en
wensen we haar een heel fijne
zwangerschap toe.
SCHOOL
Vervanging juffrouw Ivette
Ivette, de leerkracht van groep
6-7, gaat op 21 maart met
zwangerschapsverlof.
Haar
verlof zal worden opgevangen
door Luc Vanmulken. Luc loopt
nu zijn LIO-stage bij Ivette en op
13 maart studeert hij af. Vanaf
18 maart zal hij Ivette
vervangen. We zijn erg blij dat we dit verlof met Luc
kunnen opvangen.
Ouderbijdrage
In oktober hebben jullie bij het LV een oproep
gekregen voor de betaling van de ouderbijdrage.

donderdag 24 januari 2019

Inmiddels heeft 37% van de ouders al wel betaald,
waarvoor dank. We zouden het heel fijn vinden als
de andere 63% dit ook doet. De ouderbijdrage is
overigens een vrijwillige bijdrage. In de bijlage bij dit
Lopend Vuurtje zullen we nogmaals de brief met de
betaalgegevens bijvoegen.
Kindercollege op de Universiteit van Tilburg
Op woensdagmiddag 20 februari is het eerste
kindercollege van 2019
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van
Tilburg University een aantal colleges speciaal voor
kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool.
Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg
University laten nieuwsgierige en leergierige
kinderen kennis maken met wetenschap en de
universiteit. De hoogleraren zijn inspirerende
docenten die graag hun kennis van hun
onderzoeksgebied willen delen met kinderen uit de
bovenbouw van de basisschool. Jaarlijks bezoeken
honderden kinderen deze colleges die zeer
enthousiast worden ontvangen door zowel de
kinderen, hun ouders/begeleiders, de basisscholen
en natuurlijk door de hoogleraren zelf.
Omdat er vanuit veel basisscholen belangstelling is,
attenderen we jullie graag op het eerstvolgende
kindercollege op woensdagmiddag 20 februari
(15.00-16.00u) in de aula van Tilburg University. De
inschrijving hiervoor is net geopend.
Hoogleraar (Mensenrechten) Nicola Jägers neemt de
kinderen mee naar haar onderzoeksgebied
‘staatloosheid’. De titel van het college is: “Leven
zonder paspoort?”
Toelichting op het college: De meeste kinderen in
Nederland hebben de Nederlandse nationaliteit en
hierdoor een Nederlands paspoort. Sommige
kinderen hebben een paspoort van een ander land,
maar er zijn ook kinderen zonder paspoort.
Wat gebeurt er als je geen paspoort hebt? Iedereen
heeft mensenrechten. In de praktijk echter moet een
land jou het gebruik van die rechten wel mogelijk
maken: een plekje om te leven, een bewijs van je
geboorte, de mogelijkheid om naar school te gaan,

etc. Maar wat als geen enkel land je een paspoort wil
geven? Kun je ook leven zonder bij een land te horen?
Of ben je dan eigenlijk onzichtbaar? Dat is de vraag
voor de 15 miljoen staatlozen -mensen zonder
nationaliteit- in de wereld.
Het belooft een heel leerzaam en boeiend college te
worden! Natuurlijk zijn ouders en andere begeleiders
ook van harte welkom.
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en het
online aanmeldformulier vind je op de website:
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit

Felix en uit groep 8 Jesse. Op vrijdag zijn Lois, Amy en
Felix naar Stichting Opmaat gegaan. Met andere
kinderen van de leerlingraad van de scholen die bij
Stichting Opmaat en de Jan Ligthartgroep horen
hebben ze workshops gevolgd. In de worshops
mochten ze aangeven wat ze graag willen behouden
in het onderwijs, willen verbeteren en wat er weg
zou kunnen. Er zijn filmpjes opgenomen met als
thema “als ik de baas van school was dan….” en de
bestuurder, Marius Liebregts, is met de kinderen in
gesprek gegaan over het besturen van al deze
scholen. Wat hij belangrijk vindt en uiteraard
mochten de kinderen vragen stellen en was er ruimte
voor hen om te vertellen wat zij belangrijk vinden.

Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel
Bijlagen:
LVKC 08.10.01

Leerlingenraad
Vorige week zijn de verkiezingen geweest van de
leerlingenraad. De volgende leerlingen zijn gekozen
om zitting te nemen, naast een aantal huidige leden,
in de kinderraad: groep 5: Siem B, groep 7 Lois, en
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brief ouderbijdrage

