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AGENDA
9 april
10 april
10 april
12 april
16-17 april
17 april
18 april
19 april

studiedag  alle leerlingen vrij
groep 6 naar de Herbergier
groep 5 op excursie naar de boer
groep 1-2 vrij
groep 8 doet de eindtoets; Route 8
workshopavond
einde entreetoets groep 7
Koningsspelen

Workshop 1
Maatschappelijk Werk: Betty An Blommers geeft een
workshop
over
veilig
opgroeien;
sociale
weerbaarheid, omgaan met groepsdruk, social media
en signaleren van eventuele problemen (en waar kun
je dan terecht). Meer informatie is te vinden in dit
interview: interview Betty An Blommers
Workshop 2
Rouw en Verdriet:
Hellen Tonglet geeft een
workshop over verlies en verdriet. Hoe te signaleren,
wat te doen bij rouw, verlies en verdriet en hoe te
handelen.
Op
deze
website
http://www.hellentonglet.nl/ kun je meer informatie
vinden.
Workshop 3
IQuniek: Yvonne Trommelen en Marieke Krom
komen vertellen hoe te handelen bij kinderen met
een ontwikkelingsvoorsprong vanuit onze drie
domeinen Kennis-Persoonsvorming-Burgerschap en
hoe we de samenwerking tussen school en thuis
kunnen verstevigen op dit gebied. iquniek

CAMPUS
Workshopavond
Op 17 april van 19.00 tot 21.00 is de workshopavond
voor alle ouders die betrokken zijn bij Kindercampus
de Vuurvogel.
Wat kun je deze avond verwachten?
19.00 inloop met natuurlijk koffie & thee
19.15 welkom en verwijzen naar de workshops
19.20 start van de workshops
20.30 einde workshops, afsluiting met een drankje

Er worden deze keer 4 workshops aangeboden, door
externe instanties. We hebben geprobeerd een
divers aanbod te verzorgen. Alle workshops zijn voor
ouders met kinderen tussen de 0 en 13 jaar.
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Workshop 4
Speltherapie: Trees Smetsers, speltherapeute bij
kindertherapiemoergestel gaat iets vertellen over
Curlingouders en hoe je kinderen in hun kracht kunt
zetten.
Het is niet nodig om je van te voren online in te
schrijven. Bij het raam van Ludo hangt een lijst
waarop je kunt aangeven met hoeveel personen je
die avond komt. Op de avond zelf kun je de keuze
maken voor één van de workshops. We hopen
uiteraard op een hoge opkomst!

Shaima is bevallen!
Shaima is op 31 maart bevallen van een prachtige
zoon Aasim Bensinti. We wensen het jonge gezin alle
geluk toe en een heel fijne tijd samen.

Verlof
Juf Katja (groep 1-2 Condor) gaat op 19 april met
zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door juf
Chris. Katja en Chris zullen samen zorgen voor een
goede overdracht zodat Chris goed verder kan met
onze Condors. We wensen Katja alvast een heel fijn
verlof toe!
SCHOOL
Studiedag 9 april
Op de studiedag van 9 april gaat we ons verdiepen in
de cognitieve leerpsychologie. Hoe leren kinderen en
wat is de meest effectieve manier om kinderen goed
onderwijs te geven? Dit is een onderdeel van onze
‘expeditie’ naar een High Performing School. Op 11
juni gaan we hier mee verder en ook het komende
schooljaar zal in dit teken staan. Wil je hier meer
over weten dan kun je een van de leerkachten of MTleden (Imke-Erika-Brigitte) hierover aanspreken. We
vertellen er graag meer over!
Uitslag enquête oudertevredenheid
In dit LV vind je de uitslag van de enquête over de
ouder tevredenheid van onze school
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De score op de diverse antwoorden is helemaal
onderaan dit lopend Vuurtje geplakt. Je kunt dit ook
terugvinden op de site: www.scholenopdekaart.nl
De Vuurvogel
Het gemiddelde waarderingscijfer is een 8,1
Daar zijn we blij mee!

Eigenaarschap, autonomie en werkdruk
In het vorige Lopend Vuurtje stond een lijstje met de
kosten voor de handelingen die een leerkracht
gedurende dag moet uitvoeren… En hoewel we het
heel fijn vinden als kinderen deze handelingen zelf
kunnen uitvoeren heeft inmiddels iedereen wel
begrepen dat het om een 1 april ging. Er zijn wat
klassen-WhatsApp groepen intensief gebruikt om
deze kosten te bespreken hebben we vernomen…. 

Gevonden voorwerpen
De ton met de achtergebleven jassen, schoenen,
bekers en broodtrommels puilt weer uit. We zullen
alle gevonden voorwerpen de week voor de
meivakantie uitstallen in de hal van de school. Als je
al eerder wil kijken of er spullen van je kind(eren)
bijzitten kan dat natuurlijk.

Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel
Op het volgende blad van dit LV staat de uitslag van
de enquête
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Eén ouder heeft op de vragen over het onderwijsleerproces het cijfer 1 gegeven. We hopen dat deze ouder
contact met ons opneemt zodat we samen kunnen kijken wat er schort. Verder danken we alle ouders die de
moeite hebben genomen om de enquête in te vullen.
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