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AGENDA

4 februari
6 februari
6 februari
7 februari
8 februari
12 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari

KCR vergadering
start VVDD
denktank
IKC-vergadering
Marlène jarig
Brigitte jarig
teamvergadering school
DVVDD
verslagen ophalen
groep 1-2 vrij

CAMPUS
Verlof
Shaima
gaat
binnenkort
met
zwangerschapsverlof. Haar laatste
werkdag zal zijn op 26 februari as. Wij
wensen haar een mooie tijd toe!

OPVANG

BSO en naar huis
Als je je kinderen hebt opgehaald van de BSO
zijn ze wel eens iets vergeten in de klas.
Natuurlijk mag je dat ophalen maar we
verzoeken je vriendelijk om dan niet de uitgang
van school te gebruiken om naar huis te gaan.
Soms zijn de deuren al op slot gedraaid en dan
kunnen de medewerkers van de opvang het
alarm er niet op zetten. Dus, ben je bij de BSO
geweest, dan door de deur bij de opvang naar
huis!
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SCHOOL

Vakantierooster
Op 4 februari is tijdens de KCR-vergadering het
vakantierooster voor volgend schooljaar
goedgekeurd. De data voor studiedagen ontvang
je later in het jaar nog.
Tevredenheid enquête
Jaarlijks zetten we een zgn. oudertevredenheid
enquête uit onder ouders van school. Door het
invullen van deze enquête krijgen we input over
onze sterke kanten en onze te verbeteren
punten. We vinden het dan ook heel belangrijk
dat alle ouders deze invullen. Hiervoor wordt
een unieke code aangemaakt die je binnenkort
per mail van ons ontvangt. Het invullen duurt
maximaal 5 minuten en is anoniem. We hopen
dat je de tijd neemt om dit voor ons in te vullen.
Schoolschaken
Op 17 februari a.s. krijgen kinderen die graag
schaken daartoe een geweldige gelegenheid. Die
dag vindt het schoolschaakkampioenschap van
het district Tilburg plaats. Teams van vier
jeugdschakers strijden dan voor de eer van hun
school. Dit kampioenschap vindt plaats in
2College Durendael te Oisterwijk. Graag zo
spoedig mogelijk bij Elias Thijsse aanmelden,
maar uiterlijk op 12 februari a.s. De beste teams
van het Tilburgs kampioenschap plaatsen zich
voor het Brabantse schaakkampioenschap voor
teams van het BO, dat op 24 maart 2019 in
Oosterhout plaatsvindt.
In de bijlage bij dit LV vind je de affiche van het
schoolschaken, wil je meer info dan kun je
terecht bij Hanneke van de Ven, leerkracht
groep 3.

Lerarentekort
Vorige week hebben we helaas een groep naar
huis moeten sturen omdat we geen invalkracht
voor deze groep hadden. Het was de eerste keer
dit schooljaar dat we dit besluit moesten nemen.
Een besluit dat we niet graag nemen en de
laatste stap is in het protocol ‘ziekte en
vervanging van leerkrachten’. We doorlopen 10
stappen in ons protocol alvorens we kinderen
naar huis sturen. Voorbeeld van die te nemen
stappen zijn:
- Invalkrachten regelen
- Leerkrachten die parttime werken vragen
extra te werken
- Intern oplossen door onderwijsassistent
voor de groep
- Intern oplossen door inzet van LIOstagiaires.
- De groep verdelen over de andere
groepen met werk uit de eigen klas.
Mocht bovenstaande allemaal niet meer kunnen
dan moeten we helaas besluiten om kinderen
die dag geen les te geven. Dit protocol is vorig
jaar in april door de KCR geaccordeerd.
Staken?
Op 15 maart as. staat er een grote staking van
zowel het primair onderwijs als het voortgezet
onderwijs gepland. Een staking? Er is toch
salarisverhoging voor de leerkracht? Extra
gelden om de werkdruk te verminderen? Zeker,
maar er zijn geen leerkrachten meer. We
merken het iedere week weer als we te maken
hebben met ziekte of afwezigheid van
leerkrachten; er is niet meer aan invallers te
komen.
Ik ben trots op de betrokkenheid van mijn team;
de parttimers die terugkomen om een zieke
collega te vervangen, de onderwijsassistenten
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die groepen overnemen, de ambulante mensen
die hun taken laten liggen, de leerkrachten die
zich niet lekker voelen en toch komen werken,
de leerkrachten die scholing laten zitten om er
voor de klas te zijn. Het is een korte termijn
oplossing die de kinderen van nu helpt. Maar we
ontnemen op deze manier ook de kinderen van
hun recht op goed onderwijs in de toekomst. En
dat is niet oké! Door deze ‘oplossingen’ komt er
geen besef bij de maatschappij. En zolang dat er
niet is, gebeurt er ook niets. En dus, als we het
protocol hebben doorlopen (soms wel vier keer
in een week) dan sturen we de kinderen naar
huis. En geloof me, dat doen we echt met pijn in
ons hart.
Want een invaller, parttimer, onderwijsassistent,
ambulante leerkracht/begeleider/schoolleider
draait wel een klas, maar de andere taken
komen bij het overige personeel terecht. En alle
leerkrachten en kinderen hebben ook recht op
een intern begeleider, onderwijsassistenten,
conciërge en een schoolleider.
Het team van de Vuurvogel gaat volgende week
met elkaar in gesprek over het staken. Ze zijn het
staken een beetje zat, maar er is ook besef dat
er iets moet gebeuren.
ik ben ontzettend trots op mijn team. We geven
goed onderwijs en doen alles (en vaak ook net
dat beetje meer) wat binnen onze
mogelijkheden ligt. Staken is een individueel
recht en wat het team ook gaat kiezen volgende
week, mijn steun hebben ze!
Go Go Go Firebirds!
Brigitte IJpelaar

De Vuurvogel draait door (DVDD)
Woensdag 6 februari is de
start van
De Vuurvogel Draait Door!
Dit jaar hebben we gekozen voor een iets andere
opzet dan voorgaande jaren. Wat minder groots
maar met meer kwaliteit. Waarbij we de
mensen en mogelijkheden die we in en rond ons
‘vogelhuis’ hebben inzetten. De VVDD sluiten we
af met een expositie. Hierover ontvangen jullie
nog bericht van de werkgroep.
Naast de workshops die in de verschillende
klassen worden gegeven zijn er een aantal extra
workshops zoals zang, dans, boomwhackers en
textiel. In de klassen werken we tijdens onze
workshop aan de leerlijn beeldende vorming
waarbij disciplines zoals textiel en fotografie
worden uitgediept.
De leerkrachten zullen op klasbord verslag
uitbrengen en leuke foto’s plaatsen van DVDD.

Carnaval

Vrijdag 1 maart vieren we carnaval op school! In
de ochtend een (gewoon) programma in de klas
en in de middag gaan we samen hossen in de
speelzaal.
We hebben voor deze leuke middag ook hulp
van jullie nodig van 12.30u tot 14.30u. Op het
raam bij Fatima hangen inschrijflijsten voor
begeleiding van de verschillende activiteiten.
We willen het graag gezellig houden zonder al te
veel ‘troep’. Daarom willen we dat jullie
zogenaamde confetti & spuitserpentines etc.
lekker thuis laten. Je mag wel gewone
serpentines meenemen mits ze brandveilig zijn!
(staat op de verpakking). Geweren, pistolen en
zwaarden mogen ook thuis blijven. Fruit en
brood mogen wel mee naar school.
Wij hebben er zin in, jullie toch ook?!
Alaaf! Werkgroep Carnaval (Hanneke-Kiki-KatjaIvette)
De b-bot
Wij Johnny, Lucas en Pien mochten voor het
eerst werken met de b-bot. We mochten ook
een les voorbereiden en geven aan groep 3.
Waarom mochten wij er aan werken?
Marlijn (de moeder van Pien) heeft van haar
werk 500 euro gekregen om aan een goed doel
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te geven. Ze vond dat onze school een goed doel
was. Maar waarom vond ze dat onze school een
goed doel was? Nou ze vindt dat kinderen maar
gaan programmeren, want dat gaat hun nu en
ook later helpen. Omdat Marlijn Piens moeder is
mocht ik 3 kinderen uitkiezen. Dus Pien heeft
Johnny en Lucas uitgekozen. We mochten ook 3
kinderen uitkiezen uit groep drie, het waren
kinderen die alle letters al kennen. Die kinderen
waren Noor, Sep en Jette. Ze wisten al veel. Pien
ging ze de regels vertellen en daarna ging Lucas
de B-bot uitleggen. Hij legde eerst uit hoe je naar
voren moest en daarna dat je naar links en
rechts kon gaan en daarna ging hij uitleggen hoe
je een rondje moest maken en toen gingen we
een woordje maken.
Wat vonden de kinderen ervan?
De kinderen zeiden aan het eind dat ze het
superleuk vonden en dat ze er ook iets van
hebben geleerd. Het begon moeilijk maar daarna
vonden ze het een MAKKIE!!
Wat vonden wij ervan?
Wij vonden het natuurlijk superleuk, maar in het
begin was het best spannend. Maar ze vonden
het leuk en dat maakte ons blij. In de komende
weken gaan andere kinderen van groep 8 ook
lessen geven aan andere groepen.
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Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel

