Jaargang 8 editie 13
AGENDA
12 maart
12 maart
13 maart
13 maart
15 maart
19 maart
20 maart
21 maart
23 maart
25 maart

vergadering leerlingraad
schoolbezoek Marius (bestuurder
stichting Opmaat)
Jolijn jarig
nieuwe Vuurvogeltjes op de
lijn zetten
Stakingsdag
Joyce jarig
groep 3 naar de herbergier
Eefje jarig
Romindy jarig
KCR-vergadering

CAMPUS
Vakantie Joyce
Joyce is tot 25 maart afwezig i.v.m. vakantie. Je kunt
de wijzigingen op de gebruikelijke manier doorgeven.
Mocht je (dringende) vragen hebben m.b.t. de
opvang dan kun je één van de medewerkers
aanspreken of even bij Brigitte binnenlopen.
SCHOOL
AVG (Wet op privacy)
In het kader van de wet op privacy willen we jullie als
ouders/verzorgers informeren over hoe wij als school
omgaan met gegevens van en over onze leerlingen.

De ouder-kindgesprekken zijn zojuist geweest en
daarvan noteren we de belangrijkste zaken en
afspraken in ons leerlingvolgsysteem. Ook
gesprekken met de kinderen, observaties die we
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doen en ondersteuning die ze krijgen, zetten we
daarin. Alles wat van belang is voor de ontwikkeling
van jullie kind(eren) volgen we op die manier heel
nauwkeurig, zodat we altijd de juiste informatie
hebben. We volgen met onze leerling administratie
de wettelijke regels vanuit de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming)
Basisnorm en gedragscode
We hebben met leerkrachten gekeken naar welke
afspraken we als school kunnen maken van groep 1
t/m groep 8 om de dag zo goed mogelijk te laten
verlopen. Dit hebben we vastgelegd in een
basisnorm met daarin duidelijke verwachtingen over
het gewenste gedrag in onze Kindercampus. Alle
groepen hebben daarnaast ook hun eigen
klassenregels die passend zijn binnen onze Kanjermethode. We willen door het hanteren van deze
basisnorm onze focus volledig op het onderwijs
kunnen richten. Met de doorgaande lijn binnen de
Kindercampus willen we de positieve sfeer behouden
en uitbouwen. Naast de basisnorm maken we als
school gebruik van de gedragscode. Daarin staat
beschreven wat gewenst en ongewenst gedrag is en
hoe wij daar als school op handelen. Er is een korte
variant voor in de groepen, die we ook delen met
onze Vuurvogeltjes. Ook is
er een lange versie vanuit
onze Stichting Opmaat, die
op te vragen is bij de
leerkracht.
Zowel bij de basisnorm als
bij de gedragscode is het
van belang dat we altijd de
samenwerking met jullie als ouders blijven zoeken
voor de beste ondersteuning van onze leerlingen.
Voor vragen kan je terecht bij Erika Matijsen,
onderwijskundig teamleider of Imke Denissen,
teamleider zorg.

Tevredenheidsenquête
Op 12 februari hebben alle
gezinnen een mail gekregen
met een link naar de
oudertevredenheid
enquête.
Het is voor ons erg belangrijk
dat
zo
veel
mogelijk
ouders/verzorgers deze enquête invullen. Inmiddels
hebben 45 mensen (van de 189) de vragenlijst
ingevuld. Dat kan beter denken wij! De mail heeft als
onderwerp: Tevredenheidsenquête Kindercampus
de Vuurvogel en is verzonden op 12 februari. Het
zijn maar 5 vragen het kost maximaal 5 minuten van
je tijd! Dus; duik je mailbox in en vul de vragen in!

gesprekken voeren met (2) kandidaten voor deze
vacature.
Stakingsdag 15 maart
Op vrijdag 15 maart gaat een deel van het team van
de Vuurvogel staken. Een ander deel van team heeft
gekozen om niet te staken, maar steunen hun
collega’s wel. Als de leerkracht van je kind staakt dan
mag je kind die dag thuis blijven, staakt de leerkracht
niet dan mag hij/zij naar school. De volgende
leerkrachten zijn niet aanwezig: juffrouw Viola (De
Zwaluw), juffrouw Katja (De Condor), juffrouw Kelly
(de Tureluur) Juffrouw Ivette (de Koolmees ) en
juffrouw Eefje (de Flamingo).

Vakantierooster
In het vorige lopend Vuurtje stond het
vakantierooster. Daarin stond dat Hemelvaart op 3031 mei zou vallen. Dat klopt voor dit jaar, maar voor
2020 niet. Hemelvaart valt dan op 21 en 22 mei.
Zwangerschapsverlof
Woensdag 20 maart is de laatste werkdag van Ivette,
daarna gaat haar zwangerschapsverlof in. We
wensen haar een heel fijne tijd toe!
Luc zal vanaf maandag 18 maart volledig
bij ons komen werken om het verlof op te
vangen. Welkom Luc!
Juffrouw Katja gaat op 19 april met
zwangerschapsverlof. De komende weken zullen we
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Voor het ‘waarom’ van de staking verwijzen we naar
de bijlage bij het vorige Lopende Vuurtje of spreek de
leerkracht van je kind(eren) even aan.

Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel

