Jaargang 8 editie 16
AGENDA
13 t/m 20 mei
13 mei
16 mei
17 mei
18 mei
20 mei
22 mei
24 mei
24 mei
30&31 mei

textielcontainers
Wendy jarig
Teamvergadering school
Katja jarig
Theater groep 1-2a, Zwaluw, 6/7 en 7
KCR vergadering
groep 7 Herbergier
groep 1-2 vrij
theater groep 3-5-7
Hemelvaart (vrij)

CAMPUS
Enquête ouderavond
Voor de vakantie hadden we een ouderavond gepland
die we helaas wegens te weinig animo hebben
moeten afzeggen. We zijn erg benieuwd hoe het
komt dat er niet zo veel interesse voor deze avond
was. Ligt het aan het tijdstip, de inhoud, de
communicatie? Daarover hebben we wat vragen
gemaakt en het zou erg fijn zijn als jullie ons via deze
enquête hierop van feedback willen voorzien. Via
deze link: behoeftepeiling ouders workshopavond
kom je bij de (korte) vragenlijst.
Ivette heeft een dochter
Goed nieuws, op 12 mei hebben
Ivette en Mathijs een dochter
gekregen; Nyne. Moeder en
dochter (en vader) maken het goed. We wensen het
jonge gezin een heel fijne tijd samen toe.
Inschrijven Tilburg Ten Miles
In de bijlage bij dit Lopend Vuurtje vind je meer
informatie over de Tilburg Ten Miles en de actiecode
om je in te schrijven.
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textielactie
Hier met je kleren!
Samen sparen voor de Kindercampus door textiel te
verzamelen. De Vuurvogel doet mee aan de
textielinzamelactie van de gemeente Tilburg. We
helpen hiermee niet alleen het milieu, we verdienen
er ook nog eens extra geld mee. En dat kunnen we
goed gebruiken!
Wij sorteren, de gemeente recycled
Van 13 tot en met 20 mei 2019 staan er
textielcontainers op het plein bij de fietsenstalling.
Daar kun je in de actieweek week je textiel in kwijt.
Textiel moet altijd apart ingezameld worden in
speciale textielcontainers. Bijna al het textiel mag in
de textielcontainer behalve sterk vervuild textiel.

Wel in de container
- Kleding (mag ook kapot zijn)
- Hand- en theedoeken
- Tafelkleden, stoffen servetten
- Dekbedhoezen. Lakens, slopen, dekens
- Tassen
- Schoenen (aan elkaar gebonden)
- Gordijnen en vitrage
- Knuffeldieren

Niet in de container
- Vloerbedekking
- Matten en tapijt
- Matrassen
- Sterk vervuild textiel (verf/olievlekken)
- Andere soorten textiel
Wat gebeurt er met ingezameld textiel?
Ingezameld textiel wordt bij voorkeur opnieuw
gebruikt of gedragen. Het deel van het textiel dat hier
niet geschikt voor is, wordt gerecycled om
bijvoorbeeld garen, vloerbedekking, dekens en vilt,
vulling en isolatiemateriaal van te maken.

OPVANG
GGD inspectie
We hebben weer een onverwacht inspectiebezoek
gehad vanuit der GGD.
GGD was zeer tevreden over ons pedagogisch klimaat
en de professionaliteit van onze pedagogisch
medewerkers.
Het inspectie rapport zal binnen vier weken te vinden
zijn op onze website:
www.kinderstadtilburg.nl/vuurvogel

Onderzoek
Onderstaand verzoek kregen we van een student
communicatiewetenschap
aan
de
Radboud
Universiteit (Nijmegen). Mocht je tijd hebben om haar
enquête in te vullen is dat aardig:
Help mij afstuderen! En maak kans op één van de
drie Bol.com waardebonnen
t.w.v.
€15.
Heeft u één of meerdere kinderen in de leeftijd van 4 t/m
12 jaar? En is het weleens chaos in en om uw hoofd als u
keuzes moet maken? Voor mijn studie onderzoek ik
keuzes van ouders op een drukke dag met hun kinderen.
U wordt gevraagd om kleding te shoppen voor uw kind,
een activiteit te plannen en ’s avonds uit eten te gaan.
Wat kiest u wanneer u zich in zo’n drukke of zelfs
chaotische situatie bevindt?
Het maken van de keuzes en invullen van de vragenlijst
duurt ongeveer 10-15 minuten. U mag niet te lang bij de
keuzes stilstaan, omdat u die tijd (met uw kinderen om u
heen) wellicht ook niet zou hebben! De deelname aan het
online onderzoek is vrijwillig en u kunt op elk moment
stoppen zonder opgaaf van reden. Alle informatie wordt
vertrouwelijk en anoniem verwerkt!
https://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4TrVlkOXn
xnPT81

woensdag 15 mei 2019

Beleid veiligheid & gezondheid
De kinderopvang heeft weer het beleid Veiligheid &
Gezondheid een up date gegevens. De acties die na
controle op beiden gebieden nodig zijn, worden
opgepakt! (zie infomap ouders in centrale hal
kinderopvang voor info)
Thema “ik ben boer(in)”
In de bijlage informatie over het thema dat net van
start is gegaan binnen de kinderopvang!

Lief en leed
Shaima el Abbassi (BSO) is bevallen een mooie
zoon. Ze zal zeer binnenkort langskomen om
haar trots met ons te delen.
Esther Hoekstra (groep Babbelaar) is bezig met
haar herstel. Wekelijks brengt ze een bezoekje
aan onze kindercampus!

groep 8

Eefje (5)

De huidige groep 6-7, 6 en 7 worden volgend jaar
samengevoegd tot twee groepen; 7 & 8. Deze
groepen hebben resp. 32 en 33 leerlingen. De ouders
van deze groepen zijn hiervan al eerder deze week op
de hoogte gebracht.
Hieronder het ‘smoelenboek’ van het onderwijsteam:

Mayke van Hautum (groep Ooievaar) heeft
een medische terugval gehad na haar
operatie waardoor herstel wat langer zal
gaan duren. Kop op!
Marlene Bachofner (groep Boomklever) is
momenteel niet aan het werk wegens
lichamelijk klachten, wij wensen haar veel
sterkte toe.
Uiteraard hebben we de zorg op alle groepen goed
geregeld en gewaarborgd voor de kinderen en
ouders.

Viola

Jacqueline

Evi

Linda

Katja

Erika

Liz

Hanneke

Kelly

Ariëlle

SCHOOL
Formatie en groepsverdeling
De groepsverdeling voor het volgende schooljaar is
bekend. Hieronder kun je lezen welke groepen we
volgend jaar hebben en erachter staat welke
leerkracht(en) bij die groep horen. Het getal dat
tussen haakjes staat is het aantal dagen dat de
leerkracht werkzaam is voor de groep.

An

groep 1 Zwaluw
groep 1-2a
groep 1-2 b
groep 1-2c
groep 3a
groep 3b
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7

Ludo

Viola (5)
Jacqueline (4), Linda (1)
Evi (5)
Katja (3), Linda (2)
Erika (2) Hanneke (3)
Liz (5)
Kelly (5)
Ariëlle (5)
An (2) en Ivette (3)
Laura (5)
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Ivette

Imke

Laura

Brigitte

Fatima

Eefje

Evelien

Esther vd P

We zijn blij met dit mooie plaatje!

Extra dagen
Jacqueline: 1 dag uitdagingsgroep en extra
ondersteuning leerkrachten. Komend jaar gaan we
nadenken hoe we de lesstof van de uitdagingsgroep
in de eigen klas kunnen geven.
An: 1 dag basisschoolcoach (coaching mentoren en
stagiaires)

Erika: 1,5 dag onderwijskundig teamleider
Imke: 3,5 dag intern begeleider
Brigitte: 4 dagen directeur, 1 dag bij bestuur
Evelien: 5 dagen onderwijsassistent
Esther vd P: consulent Passend Onderwijs (0,5 dag)
Het team gaat komende week in gesprek over de
inzet van de extra werkdrukgelden.
Voor het komende jaar zien we dus veel vertrouwde
gezichten terug. Goed nieuws is dat Laura, Katja, Evi,
Ariëlle en Ivette een vaste aanstelling hebben
gekregen bij het bestuur van Stichting Opmaat. Liz
heeft dit schooljaar haar LIO-stage bij ons gelopen en
we zijn blij dat we haar volgend jaar weer in ons team
hebben, nu als leerkracht van groep 3.

Zoals je misschien op de site hebt gelezen hebben we
een aannamestop voor dit schooljaar. Ook voor het
nieuwe schooljaar zitten we al ver vol. Een aantal
ouders staan op een wachtlijst (dit betreft meestal zijinstroom). Deze ouders krijgen 24 mei te horen of zij
volgend schooljaar een plekje hebben op de
Vuurvogel. Mocht je in de zomervakantie gaan
verhuizen en volgend jaar geen kinderen meer op de
Vuurvogel hebben én je hebt dit nog niet
doorgegeven dan vragen we je dit voor 24 mei te
doen.
Hoe werkt dat eigenlijk zij-instroom? In alle klassen
proberen we de mogelijkheid open te houden om
kinderen die gaan verhuizen naar onze wijk een plekje
te geven. Dat lukt niet altijd, als het leerlingaantal (en
dynamiek in de groep) te groot is dan is het ook niet
mogelijk om verhuizers een plekje te bieden. Soms
kloppen er ouders bij ons aan omdat ze niet helemaal
tevreden zijn over het onderwijs op de huidige school.
Met de scholen in de wijk (Elzen, Zuidwester, Prins
Bernhard, Christoffel) is afgesproken dat we niet
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zomaar elkaars kinderen ‘overnemen’, maar dat
alleen doen als de huidige school niet kan voorzien in
de onderwijsbehoefte.
Het feit dat zowel BS de Elzen als de Vuurvogel een
stop heeft op het aannemen van leerlingen is niet
gunstig voor de wijk. Samen moeten we ervoor
zorgen dat de leerlingen uit onze wijk in ieder geval
‘thuis-nabij’ onderwijs kunnen volgen. Dat kan
betekenen dat we tegen ouders die van verder
komen moeten zeggen dat de school ‘vol’ is.
Ouderbijdrage
60% van de ouders heeft de ouderbijdrage betaald
waarvoor we jullie hartelijk danken. Dat betekent
helaas dat een grote groep het geld nog niet heeft
overgemaakt. Je zult hiervan binnenkort een
herinnering ontvangen van de oudervereniging.
Jaarlijks vragen we aan jullie, als ouders, een bijdrage
in de kosten die wij voor onze leerlingen maken. Het
gaat hier om kosten die niet vallen onder de vaste
kosten van de school, die krijgen we dus niet van het
Ministerie van Onderwijs. Het budget dat wij van het
ministerie krijgen, is bedoeld om de lessen te
verzorgen. Als school willen we feesten zoals
Sinterklaas en Kerst vieren. En natuurlijk ook de
Avondvierdaagse, het Kinderfeest, de sportdag, het
schoolreisje en andere activiteiten die het
schoolleven voor iedereen ‘swing’ geven, maar ook
geld kosten. De ouderraad en het team organiseren
deze activiteiten met veel plezier, maar we hebben
hiervoor wel jullie bijdrage nodig. Natuurlijk proberen
we de kosten voor al deze activiteiten zo laag
mogelijk te houden zodat de bijdrage voor jullie zo
klein mogelijk blijft.
Jeugdtandverzorging Tilburg
Op zaterdag 22 juni heeft de jeugdtandverzorging
Tilburg een open dag van 11.00 tot 15.000 uur. Je
bent van harte welkom om een kijkje te nemen in de
praktijk. Reden voor de open dag is het 70-jarige
jubileum. In de bijlage (LVKC 8.16.03a&b) vind je de
flyer met de uitnodiging en een kleurplaat.

Leerlingenraad
Verslag vergadering leerlingenraad
Hieronder lees je een verslag dat de leerlingen van de
leerlingenraad hebben gemaakt n.a.v. de vergadering
van afgelopen week.
Beste ouder/verzorgers
Wij hebben in de leerlingenraad vergaderd over: de
stepjes, plastic soup en het roken van de leerkrachten
bij het fietsen hok.
STEPPEN
Het is de bedoeling dat uw kind het stepje ophangt aan
de zijkant van het fietsenhok. We willen niet dat de
stepjes in de school worden geplaatst of op de grond
worden gelegd naast het fietsen hok. Doordat je kind
het stepje niet goed plaatst kunnen er mensen over
heen vallen. Als Uw kind het stepje toch op de grond
legt kunnen de kinderen van de leerlingenraad het
stepje in het fietsenhok opbergen voor een paar
dagen. We zullen eerst waarschuwen. Je mag met je
step niet verder dan de kleuterdeur steppen want
groep 6 heeft last van de kinderen die daar steppen
waardoor ze niet goed kunnen werken!. We kijken dit
een weekje aan, als groep 6 er dan alsnog last van
heeft dan mogen uw kinderen/ kind tot de
peuterspeelzaal steppen. We hebben dit in alle klassen
ook verteld aan de kinderen.
ROKEN
Veel leerlingen hebben wel eens last van de rokende
leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Aangezien
ons schoolplein rookvrij is overtreden zij hiermee de
regels. Niet alleen personeel maar ook de ouders die
roken. Daar hebben kinderen ook veel last van. Als
ouder en of personeel zijnde de mag je aan de
overkant van de straat roken. Dat is geen terrein van
Obs de Vuurvogel. Zorg dat de buren hiervan geen last
hebben. Ruim je peuken op! Liever willen we dat je
helemaal niet in de buurt van school rookt!
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Roken is een slecht voorbeeld voor de kinderen. Hierbij
willen we vragen of personeel en ouders niet óf aan de
overkant van de straat willen roken. Zodat kinderen
geen last hebben rokende mensen.
PLASTIC SOUP
In de vorige vergadering heeft Jules van Berlo een
presentatie gegeven over de Plastic Soup aan de
leerlingenraad. Deze presentatie geeft hij ook in de
groepen 3 t/m 8.
De leerlingraad en de leerkrachten gaan dan praten
met de klas of we actie gaan voeren tegen de Plastic
Soup.
Wij hebben al ideeën om de Plastic Soup bij ons op
school te verminderen, Bijvoorbeeld: Geef Uw kind zo
min mogelijk plastic mee naar school. pakjes drinken,
plastic brood zakjes en folie verminderen door dit niet
meer mee te geven.
Heeft Uw kind ideeën voor de Plastic Soup bij ons op
school laat het weten bij Amy, Jesse, Lois, Felix, Siem b,
Pien en Brigitte. Wij geven wel voorbeelden van wat
wij hebben bedacht zoals: posters maken, geld
inzamelen met een sponsorloop of op de markt bij het
kinderfeest dan verkopen we met de school leuke
dingen. De ideeën worden in de klas verzameld en we
gaan er met de leerlingraad een actieplan van maken!
Groetjes, Lois, Amy, Jesse, Felix, Siem b en Pien

Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel
Bijlage 8.16.1
Bijlage 8.16.2
Bijlage 8.16.3a
Bijlage 8.16.3b

Flyer Tilburg Ten Miles
Brief thema boerderij
flyer jeugdtandverzorging
kleurplaat jeugdtandverzorging

