Jaargang 8 editie 19
AGENDA
3 juli
5 juli
19 augustus

Musical groep 8 om 19.00 uur
12.00 uur vakantie!
Start nieuwe schooljaar

De vakantie jarigen:
5 juli
Isabella
10 juli
Viola
13 juli
An
25 juli
Wendy H

CAMPUS
Nieuwe website en schoolapp
In de zomervakantie gaan we een nieuwe website
inrichten. Een website die makkelijk toegankelijk is
voor (nieuwe) ouders en ook goed te beheren door
school. Ook zullen we uiterlijk per 1 oktober een
eigen Vuurvogelapp (voor op je smartphone) krijgen.
Een aantal voordelen van deze app zijn:
- De communicatie wordt makkelijker; we
kunnen snel en gemakkelijk belangrijk
nieuws rechtstreeks naar de telefoon van
ouders sturen
- Het delen van informatie zoals nieuws, de
kalender, verlofmeldingen kan via deze app
- Klasbord zit in deze app
- Alle ouders krijgen een persoonlijke inlog
zodat we communiceren via een afgesloten
systeem, veilig én AVG-proof
- Schooldocumenten kunnen in de app worden
geplaatst zodat je alle schoolinformatie altijd
bij de hand hebt
- Inschrijven voor ouder-kindgesprekken kan
via de app
Omdat de kalender ook in de app wordt opgenomen
ontvang je aan het begin van het schooljaar geen
papieren kalender meer van ons. In de eerste
schoolweek zal de kalender via de mail worden
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toegestuurd, daarna is deze opgenomen in de app en
kun je met 1 druk op de knop de schoolagenda aan je
persoonlijke agenda toevoegen.
Docent bewegingsonderwijs
Vanaf het nieuwe schooljaar komt Lieke van
Woerkom bij ons werken. Ze gaat de groepen 3 t/m 8
1 per week gymles geven. Ook zal ze 1 keer per week
een bewegingsles voor de BSO verzorgen. De tweede
gymles wordt door de eigen leerkrachten verzorgd.
SCHOOL
Einde schooljaar
Het schooljaar is voorbij gevlogen…Een schooljaar
met veel mooie momenten, maar helaas ook met
verdrietige. O.a. ziekte van ouders, het overlijden van
Dennie (de papa van Dana en Delia) en het overlijden
van de moeder van Ariëlle. Allemaal momenten die
een schaduw over ons schooljaar hebben geworpen,
maar waar we zeker de kracht van De Vuurvogel
hebben gevoeld. We voelden ons in moeilijke
momenten gesterkt en gesteund door de ouders,
collega’s en kinderen om ons heen.
Gelukkig waren het niet allemaal verdrietige
momenten. Het jaar kende ook veel hoogtepunten;
de opstart van de Zwaluw was een groter succes dan
we hadden gehoopt, de invoering van onze visie op
leren, de goede resultaten die de kinderen hebben
behaald op de toetsen en in hun persoonlijke
ontwikkeling,
de
mooie
uitslag van
de
tevredenheidsonderzoeken, fijne gesprekken met
ouders, fijne gesprekken met kinderen, flinke stijging
in de leerlingaantallen, een fijn enthousiast team dat
continu bezig is met zich ontwikkelen om te zorgen
dat ze morgen nog betere leerkrachten zijn dan
vandaag én niet te vergeten de geboorte van twee
‘Vuurvogeltjes’ Nyne en Bram. Het schoolreisje, de
musical, de Vuurvogel Draait Door etc. het zijn
allemaal momenten waar we met veel plezier op
terugkijken.

Afscheid
Vrijdag komt het moment waarop weer een vlucht
Vuurvogels ons nest gaat verlaten. Een groep
kinderen waar we 8 jaar lang volop van hebben
genoten. Ze sluiten het jaar woensdag af met de
musical en vrijdag is het moment van afscheid dan
echt aangebroken. Ze zullen door de ‘Vuurvogelhaag’ het gebouw verlaten. Alle kinderen en ouders
maken vrijdagmiddag om 11.45 uur een tunnel in
school en op het plein waar onze schoolverlaters
door heen zullen gaan voor we ze definitief gedag
zeggen. We nodigen alle ouders van harte uit om
hierbij aan te sluiten om
Cille

Jaycie
Delia
Sam
Pien
Lina
Guusje
Jesse
Naomi
Puk Roan Mileena
Quinty
Gijs
Ruben
Guus
Froukje
Rico
Johnny
Lies Eloise
Dim
Aon
Justus
Ties
Connor
Lucas
Tessa
Emmylou
Jenny
uit te zwaaien.
Naast het afscheid van de leerlingen van groep 8
nemen we ook van 3 personeelsleden afscheid.
Kiki, onze onderwijsassistent gaat de PABO
doen en daarnaast nog 3 dagen werken op
OBS Darwin in Oisterwijk.
Luc gaat weer terug naar zijn geboorteplaats
Sittard om daar te wonen en te werken.
Chris, die het zwangerschapsverlof van Katja
deed heeft deze week een baan gekregen in
EttenLeur. Het zwangerschapsverlof van Katja wordt
intern door Linda en Evelien opgevangen.
We wensen hen alle drie heel veel succes en plezier
met hun nieuwe baan!
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Zwangerschapsverlof Katja
Het zwangerschapsverlof van Katja zal door het
vertrek van Chris op een andere manier worden
ingevuld dan gepland. Het heeft consequenties voor
de groepen 1-2 a&c en de uitdagingsgroep.
Tot de herfstvakantie
Groep 1-2a Jacqueline
Ma t/m vrijdag
Groep 1-2 b Linda
Ma-di-do-vrijdag
Na de herfstvakantie
Groep 1-2a Jacqueline
Ma-di-woe-vrijdag
Groep 1-2c Linda
Ma- di

Evelien
Woensdag
Linda
Donderdag
Katja
Woe-do-vrij

Fijne (werk-)week/
vakantie!
Team de Vuurvogel

