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meer nodig, je kunt ter plekke kiezen waar je wil
aansluiten.

AGENDA
25 maart
26 maart
27 maart
29 maart
1 april
3 april
4 april
9 april

KCR-vergadering
Francois jarig
groep 1-2b naar de
herbergier
groep 1-2 vrij
start entreetoets groep 7
grote rekendag
theorie examen verkeer groep 7
Studiedag, alle leerlingen vrij!

CAMPUS
Hoera naar school!
Zit je kindje bij de Vuurvogel
op de opvang en is hij of zij
drie? Dan wordt het tijd om
je kind ook op school in te
schrijven. Een inschrijfformulier voor school kun je
vinden op de website, ophalen op school of bij de
opvang. Het is dus niet zo dat als je kindje op de
Vuurvogelopvang zit hij of zij automatisch is
ingeschreven voor school. Dit moet je nog apart
doen minimaal een half jaar vóór de 4e verjaardag.
Je kunt het inschrijfformulier vinden op onze
website, een afspraak voor een rondleiding op school
kun je maken door een mail te sturen naar;
obs.de.vuurvogel@opmaat-scholen.nl
Workshopavond 17 april
Op 17 april staat de jaarlijkse workshopavond voor
ouders gepland. Op deze avond (19.00 tot 21.00 uur)
zijn alle ouders van onze campus van harte welkom.
Voorgaande jaren boden we veel verschillende
workshops aan, dit jaar hebben we er voor gekozen
om wat minder workshops te geven over
verschillende onderwerpen. We zijn nog in gesprek
met een aantal aanbieders maar zodra het
programma bekend is horen jullie dit van ons.
Inschrijven voor een specifieke workshop is dan niet
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De Vuurvogel in het nieuws
Een tijd geleden heeft het Tijdschrift voor de Interne
Begeleider (TIB) een interview op onze kindercampus
afgenomen met Imke. In dit interview heeft Imke
verteld hoe we onze zorg in een doorlopende lijn van
opvang tot eind groep 8 hebben geregeld. Het hele
interview kun je lezen in het artikel in de bijlage bij
dit Lopend Vuurtje.
Oversteken van de Bredaseweg
Vanwege werkzaamheden aan de Bredaseweg ter
hoogte van de Diepenstraat zijn de verkeerslichten
daar voor langere tijd buiten werking gesteld. Voor
onze kinderen (en hun ouders) die daar moeten
oversteken is dat geen veilige situatie. Femke,
moeder van Dante en Seth, heeft de gemeente
gevraagd of ze de oversteekplaats wat veiliger
konden maken. De gemeente heeft hier meteen op
gereageerd door borden te plaatsen. Wijs je
kind(eren) op de veranderde situatie en bespreek
samen
de
veilige
manieren
van
oversteken!

OPVANG
Fotograaf
Wendy Hartman komt in de week van 15 t/m 19 april
weer mooie kiekjes maken van onze jonge
Vuurvogeltjes op het kinderdagverblijf. Zie
voor meer info: www.studio-new.nl

Project BSO
De BSO gaat van start met een mooi project: Lief zijn
voor dieren! In de bijlagen bij dit LV vind je meer
informatie over dit project.

SCHOOL
Eigenaarschap, autonomie en werkdruk
In onze visie op leren staat dat we kinderen
zelfredzaam willen maken en dat we duurzaam
onderwijs willen geven. Daar verstaan we
bijvoorbeeld onder dat kinderen zelf hun veters
kunnen strikken, zelf hun jas aan en uitdoen etc. Om
de kinderen (en ouders) hierin én in nog veel meer
zaken te stimuleren hebben we hieraan kosten
verbonden:
-

Veters laten strikken
Jas aan en uitdoen
Fruit schillen
Beker open maken
Aansporen brood te eten
Neus laten snuiten/afvegen
Handen wassen
Huiswerk extra uitleggen

€2,50
€1,50
€2,00
€1,25
€1,50
€2,50
€2,50
€4,00

Van het geld dat we hiermee verdienen gaat het
team op een leuk teamuitje. Zo combineren we het
nuttige met het aangename. We verwachten dat
kinderen sneller zelfredzaam zullen zijn en dit komt
de werkdrukverlaging bij de leerkrachten ten goede.
Bovenstaande kostenregeling gaat in m.i.v. de eerste
van de maand april en we sturen de rekening per
maand achteraf toe.
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Nieuwe overblijfkracht
Op maandag en donderdag zal Myrthe van
Bijsterveldt voortaan ons overblijfteam komen
versterken. We zijn erg blij met deze aanvulling en
heten Myrthe van harte welkom bij de Vuurvogel.
Lijkt het je ook leuk om te komen overblijven met
onze Vuurvogels? Dan kun je je aanmelden bij
fatima.vandeven@opmaat-scholen.nl
Vacature groep 6
Vanaf de kerstvakantie hadden we een vacature
open staan voor de vrijdagen op groep 6. Gelukkig
hebben we deze nu kunnen invullen. Anne Sparidans
zal op de vrijdagen, samen met An en Evelien, groep
6 begeleiden. We heten Anne van harte welkom en
wensen haar een heel fijne tijd toe op de Vuurvogel.
Zwangerschapsverlof Katja
Op 19 april gaat juf Katja van groep 1-2
Condor met zwangerschapsverlof. Haar
zwangerschapsverlof wordt tot aan de
zomervakantie ingevuld door juf Chris
Ruitinga. Afhankelijk van de datum van bevallen
verwachten we Katja begin oktober weer terug op
school. Ze zal dan 3 dagen gaan werken. We weten
nog niet wie het verlof van de zomervakantie tot
oktober gaat doen, dat is afhankelijk van de
verschillende mobiliteitsrondes in onze Stichting.

Koningsspelen

HOERA HOERA HOERA
Op vrijdag 19 april 2019 zijn de jaarlijkse Vuurvogel
Koningsspelen!
* De groepen 1-2 blijven op school en sporten en
spelen koninklijke spellen van 9:00 tot 11:00. Ze
worden gewoon om 08.30 uur op school verwacht
en u kunt ze om 14.30 uur weer ophalen.
* De groepen 3-8 zien we op de sportvelden van FC
Tilburg, Spoordijk 30. Daar worden ze tussen 8:15 en
8:45 verwacht. Je mag je kind(eren) tussen 14:00 en
14:30 op de sportvelden ophalen.

Gehoord bij de Zwaluw
Als juf Viola tegen de kinderen zegt dat ze even de
klas uitgaat om te plassen kijkt Djay vraagt haar waar
ze gaat plassen. Viola legt uit dat ze naar “de grote
mensen-WC” gaat. “Hè?” zegt Djay, “ben jij een
mens? Ik dacht dat jij een juf was!”
Tevredenheidenquête
Helaas heeft de oproep in het vorige Lopend Vuurtje
voor het invullen van de enquete maar 1 extra
respondent opgeleverd. We publiceren de
tevredenheidsenquête nu op de site van
www.scholenopdekaart.nl met helaas een niet
betrouwbaar aantal respondenten. Als u tips heeft
hoe we dit volgend jaar voor jullie makkelijker
kunnen maken zodat het beter wordt ingevuld dan
horen we dat graag. Het uitzetten van een
tevredenheidsonderzoek
is
een
wettelijke
verplichting voor alle scholen.
Bijlagen
8.14.1
8.14.2
8.14.3

2018 was een daverend succes dankzij alle hulp die
wij van jullie hebben gekregen. Zoals je misschien al
gezien hebt, hangt er een intekenlijst bij Ludo op het
raam. We hebben voor de begeleiding van de
groepjes veel ouders nodig! De uiterste
inschrijfdatum is woensdag 10 april. We
hopen ook dit jaar dat er veel ouders
kunnen komen helpen, zodat het weer
spetterende Koningsspelen zullen worden!
De werkgroep Koningsspelen,
Laura, Luc en de OR.
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artikel TIB
project BSO uitleg
project BSO poster

Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel

