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OPVANG
AGENDA
19 februari
20 februari
20 februari

ouder-kind gesprekken
ouder-kind gesprekken
VVDD

21 februari
22 februari
27 februari
28 februari
1 maart

ouder-kind gesprekken
Belgin jarig
presentatie VVDD
Esther van de Pas jarig
carnavalsviering & start
van de carnavalsvakantie
Laura v.d. Weide jarig
weer naar school
staking deel van het
onderwijspersoneel,
verderop lees je hier meer over

2 maart
11 maart
15 maart

CAMPUS

Esther Hoekstra & Mayke
Esther is klaar met haar behandelingen
(n.a.v.) haar ziekte en gaat nu rustig werken
aan haar herstel.
Mayke is momenteel wegens
ziekte afwezig. Omdat er ook een operatie
op de planning staat, zal ze de komende
maanden niet werkzaam zijn.
Voor beiden veel sterkte namens alle Vuurvogels.
Uiteraard zorgen we ervoor dat de rust op de
groepen gewaarborgd blijft.
Shaima
Shaima El Abassi (pedagogisch medewerker
BSO) werkt dinsdag 26 februari a.s. haar
laatste dag op de BSO. Daarna zal haar
zwangerschapsverlof ingaan. Wij wensen
haar een fijne tijd toe.
Nieuwe Pedagogisch medewerker in dienst
kinderopvang!
Daisy Zieltjes heeft haar opleiding zojuist succesvol
bij ons afgerond en komt met ingang van 1 maart a.s.
in-dienst. Ze zal werkzaam zijn op de BSO en KDV.
Welkom Daisy, fijn dat je ons team komt versterken!
Vakantie/afwezigheid
directeur
Kinderopvang
Vuurvogel:
Wegens vakantie is Joyce Jorissen afwezig
van 8 t/m 25 maart a.s.
 Aanvragen wat betreft extra of
ruildagen kunnen gewoon via ons
ouderportaal
worden
aangevraagd,
personeel zal uw aanvraag in behandeling
nemen.
 Mochten er nu vragen zijn over de plaatsing
van uw kind(eren) kunt u deze nog voor mijn
vakantie stellen uiteraard of erna.
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SCHOOL
Oudertevredenheid enquête
Op 12 februari hebben alle gezinnen, als het goed is,
een mail gekregen met een word document waarin
een link staat naar het tevredenheidsonderzoek.
Deze mailing is verzonden via een zgn. mailmerge via
het programma dat het onderzoek ook uitzet. Pas na
het verzenden zagen we dat er geen begeleidende
tekst bij de mail zat én dat dat link eerst gekopieerd
en in je browserbalk geplakt moet worden voordat
deze kan worden ingevuld. In sommige browsers
moet de link ook eerst een paar keer ‘ververst’
worden voordat de juiste server wordt gevonden.
Niet de meest makkelijke en ‘klant’vriendelijke
manier, maar we hopen dat je de tijd neemt (2 à 3
minuten) om de enquête over school in te vullen
voor 10 maart as. Alvast bedankt!
Ouder-kindgesprekken
Op 19-20-21februari zijn de 10-minutengesprekken.
Als je kind in groep 5, 6 of 7 zit, komt hij of zij mee
naar het gesprek. Als je kind in groep 3 of 4 zit, mag
je kind mee komen. Esther van de Pas, onze
onderwijsconsulent, begeleidt ons al enige tijd bij het
voeren van kindgesprekken. In dat kader
zal Esther in alle bouwen bij een aantal
ouder-kindgesprekken aanwezig zijn om
de leerkrachten te observeren. Esther
neemt geen deel aan het gesprek maar is
er enkel om later feedback te geven aan de
leerkrachten zodat we ons hierin nog verder kunnen
ontwikkelen. Mocht je er bezwaar tegen hebben dat
Esther bij jullie gesprek aansluit dan kun je dat bij de
leerkracht aangeven.
15 maart staking
Een deel van het onderwijspersoneel van de
Vuurvogel gaat staken op 15 maart. Deze
leerkrachten zullen jullie via een brief inlichten over
de motieven van hun staking en de consequenties
hiervan. Deze brief vind je in de bijlage. De
leerkrachten van de groepen 1-2a, 1-2b, 3, 5, 6 en 7
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gaan niet staken en geven die dag gewoon les. Hun
leerlingen worden gewoon op school verwacht. De
leerlingen van de stakende leerkrachten (Zwaluw,
groep 1-2c, groep 4, groep 6-7 en groep 8) hebben
die dag vrij. Mocht je hierover vragen hebben dan
kun je terecht bij de leerkrachten. Kinderen die op
vrijdagen altijd naar de BSO gaan kunnen 15 maart
zonder extra kosten een hele dag BSO afnemen. We
hopen dat de ouders elkaar onderling zullen helpen
bij de opvang van de kinderen. Mocht dat niet
lukken dan kun je contact opnemen met Joyce
Jorissen om die dag betaalde opvang af te nemen bij
de BSO. Dit kost €25,00 In de bijlage bij dit Lopend
Vuurtje zit een aanmeldformulier. Dit graag vóór 1
maart bij Joyce Jorissen inleveren.

Expositie De Vuurvogel Draait Door
Woensdag 27 februari is de feestelijke opening van
de expositie van De Vuurvogel Draait Door.
Drie weken is er met enthousiasme gewerkt aan de
verschillende kunstdisciplines. De kinderen zijn
ondergedompeld in de technieken van onder andere
het dadaïsme, fotografie, textiel en klei. Er zijn
dansworkshops gegeven en er is naar hartenlust
muziek gemaakt. Dit alles presenteren wij met trots.
We openen de expositie in de aula met een zang- en
een muziekoptreden. Daarna mag je met je kind de
school door om de verschillende kunstwerken te
bekijken.
Om jullie de gelegenheid te geven alles te zien,
verdelen we de ouders in twee groepen. De ouders
van de leerlingen uit groep 1, 2, 3 en 4 worden om

11.30 uur verwacht in de aula. Om 12.00 uur sluit de
expositie voor de onderbouw. De kinderen gaan
terug naar de eigen klas om ruimte te maken voor de
tweede ronde van groep 5, 6, 6-7 en 8. Deze begint
ook in de aula met de feestelijke opening. We
hebben er erg veel zin in en we kijken uit naar jullie
komst!
Werkgroep De Vuurvogel Draait Door
Vakantierooster
Vakantierooster
2019-2020
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
5 mei
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Datum
19 augustus
14 t/m 18 oktober
23 december t/m 3 januari
24 t/m 28 februari
13 april
20 april t/m 1 mei
5 mei
30 & 31 mei
1 juni
13 juli t/m 21 augustus

Nog niet in het rooster opgenomen:
- 5 studiedagen
- 10 vrije vrijdagen groep 1-2
- Vrijdag voor kerst en zomervakantie om
12.00 uur school uit
Deze data worden ruim voor het einde van het
schooljaar doorgegeven.

Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel
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Bijlagen
8.12.1 flyer BSO onderwijsstaking
8.12.2 aanmeldformulier opvang 15 maart
8.12.3 brief van de leerkrachten over de staking

