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Jaargang 9 editie 01 
 

AGENDA 

21 augustus nieuwe vuurvogeltje op de lijn zetten 
30 augustus groep 1-2 vrij  
04 september informatieavond 
11 september  kinderfeest 
13 september groep 1-2 vrij  
17 september studiedag, alle leerlingen vrij  
 

CAMPUS 

Kinderfeest 
Op woensdag 11 september van 17.00 tot 19.00u 
vieren we weer het kinderfeest op de Vuurvogel! Het 
thema dit jaar is ‘ Olympische Spelen’.  
Na de officiële opening om 17.00 kunnen de 
kinderen spelletjes doen, knutselen, hun haren laten 
stylen, zich laten schminken en nog veel meer.  
Ouders mogen natuurlijk aanmoedigen en 
ondertussen genieten van een lekkere hap. Dit is wel 
tegen betaling dus neem wat kleingeld mee. 
Vanwege de vele activiteiten, hebben we ook jullie 
hulp weer nodig. Bij Fatima hangt een intekenlijst 
voor hulp bij de activiteiten. Wij regelen de opbouw 
van de spellen en de knutselspullen, je hoeft alleen 
enthousiast te begeleiden.  
 
Mocht je in de buurt wonen en in het bezit zijn van 
een mobiele tafeltennistafel, dan zouden we die 
graag willen lenen! Laat het even weten aan Eefje, 
Hanneke, Laura of Kelly.   
 
 

SCHOOL 

Welkom 
Wat fijn om jullie allemaal na de zomervakantie weer 
te mogen begroeten. Alle kinderen weer een stukje 
groter en hopelijk is iedereen goed uitgerust om 
samen met ons weer een mooi jaar tegemoet te 
vliegen. Alle nieuwe Vuurvogeltjes heten we 
uiteraard ook van harte welkom. Wij hebben de 

draad ook weer opgepakt na de zomervakantie en 
we vinden het fijn om er samen weer een mooi jaar 
van te maken.  
As. woensdag zullen alle Vuurvogeltjes een plekje 
verder vliegen op  de lijnen in de hal en zullen alle 
nieuwe Vuurvogeltjes ook een plekje op de lijntjes 
krijgen.  
 
We hebben er bewust voor gekozen om het 
schooljaar rustig te starten. We geloven nl. dat het 
‘gewoon’ weer naar school gaan na de vakantie al 
spannend én leuk genoeg is voor de kinderen. Ze 
staan te popelen om de nieuwe juf en de kinderen te 
ontmoeten, in de klas te kijken waar je mag zitten 
etc. Daarnaast zijn we ons erg bewust van de 
werkdruk die deze activiteiten voor de leerkrachten 
met zich meebrengen. Geen opstart dus met een 
circus op het plein, een gezamenlijke warming up of 
een dansje. Maar fijn in de eigen klas kennismaken 
met de nieuwe juf en je klasgenootjes, 
vakantieverhalen delen en rustig ook al lekker aan 
het werk gaan!  

 
 
Kalender 
Voorgaande schooljaren ontvingen jullie altijd een 
gedrukte kalender van ons. Omdat we dit jaar 
overstappen naar een eigen app laten we dit jaar 
geen kalender. In de nieuwe app kun je voortaan alle 
info m.b.t school vinden; de jaarkalender (die je ook 
makkelijk in je eigen digitale agenda kunt 
overzetten), nieuws; zowel het Lopend Vuurtje als 
klasbord komen in de app, inplannen van 
oudergesprekken,  algemene informatie over school 
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etc. Er is een afgeschermd deel in de app voor ouders 
van onze school en een openbaar deel. De planning is 
om de app uiterlijk 1 oktober in de lucht te krijgen, 
maar we streven ernaar om dit eerder te doen. 
Tegelijkertijd met de app wordt ook de website 
aangepast.  
Bij dit Lopend Vuurtje ontvang je een PDF van onze 
jaarplanning voor dit schooljaar.  
 
Even opfrissen? 
Aan het begin van het schooljaar moeten we 
allemaal weer even wennen aan de regels en de 
routines (en vroeg opstaan). Vandaar dat we hier 
voor jullie even de belangrijkste schoolafspraken 
samenvatten: 

 
- We verwachten dat alle kinderen op tijd op school 
zijn, dus om 8.30u in het lokaal zijn. Mocht je een 
keer later zijn, neem dan in de gang afscheid van je 
kind. Dan kan je kind stilletjes het lokaal in gaan om 
de les zo weinig mogelijk te verstoren. 
- De bel gaat om 8.15u, dan mogen ouders en 
kinderen de school in. Ouders mogen hun kind in de 
klas brengen. Tot 8.30u mogen de ouders in de klas 
zijn, je kunt dan met je kind een boekje lezen, 
werkjes bekijken, een korte vraag stellen aan de 
leerkracht. Voor de kinderen staat er altijd een 
‘begintaak’ klaar waar ze aan kunnen werken.  
- Om 8.30u gaat de bel weer. Dan zijn alle kinderen in 
het lokaal en de ouders verlaten de school. 
- Tijdens de fruitpauze eten alle kinderen een stuk 
fruit dat ze van huis meenemen, sommige kinderen 

eten een boterham. Veel 
kinderen hebben ook drinken bij 
zich. Let er op dat deze 

tussendoortjes gezond zijn! Koeken geven we weer 
mee terug naar huis.  
 
De groepen 1 t/m 4 eten hun fruit in de klas voordat 
de pauze begint, de hogere groepen nemen fruit en 
drinken mee naar buiten. Zorg ervoor dat de naam 
van je kind op bakjes en bekers staat! 
- Tussen de middag eten alle kinderen brood in hun 
eigen groep voor ze naar buiten gaan. We 
verwachten dat in de broodtrommel gezonde 
etenswaren zitten, zoals boterhammen of een 
broodje. Wat (snack)groente erbij mag. Ook nu 
nemen kinderen drinken mee. Zorg ervoor dat de 
naam van je kind op bakjes en bekers staat! 
- Het is mogelijk om een abonnement op schoolmelk 
van Campina te nemen. Meer info hierover staat wat 
verderop in het Lopend Vuurtje.  
- Om half drie komen de kinderen van groep 1 t/m 5 
door hun eigen lokaaldeur naar buiten, de kinderen 
van groep 6 t/m 8 komen via de zijdeur naar buiten.  
- Leerlingen die hun mobiele telefoon meebrengen 
naar school, zetten die uit zodra ze in de school zijn 
en geven deze aan de leerkracht die de telefoon 
opbergt achter slot en grendel.  Ze zetten de telefoon 
weer aan als ze na half 3 de school zijn. Onder 
schooltijd mag je kind alleen zijn/ haar telefoon 
gebruiken in overleg met de leerkracht. We 
adviseren om geen mobiele telefoon mee te geven 
naar school.  
  
 
Kapstokregels 
- Laat je kind de jas zoveel mogelijk aan de achterste 
rij haakjes hangen. Zo kunnen ook kinderen die wat 
later aankomen hun jas nog gemakkelijk ophangen. 
-  De tas van je kind ligt op de bodem van de kapstok. 
 
Gymmen 

De kleuters en peuters 
gymmen in de speelzaal. Ze 
hebben elke week minimaal 
1x een gymles, maar gaan 
ook regelmatig buiten (vrij) 



  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

  
 
woensdag 21 augustus 2019 

 
 

spelen. In de speelzaal bewegen de kinderen in hun 
ondergoed en op blote voeten, u hoeft dus geen 
gymkleren mee te geven.  
 
De groepen 3 t/m 8 gymmen twee keer per week in 
de gymzaal op de eerste verdieping.  
Één gymles wordt verzorgd door onze 
bewegingsmanager Lieke van Woerkom. De tweede 
les, de spelles wordt door de eigen leerkracht 
gegeven.  
De kinderen hebben hiervoor wel gymkleding nodig 
(shirtje en broekje is het makkelijkst) en 
gymschoenen zijn verplicht. De zolen van de 
schoenen mogen geen strepen achterlaten op de 
vloer. Let hierop bij de aanschaf van de schoenen. 
Kinderen die geen gymkleding bij zich hebben 
kunnen niet meedoen aan de gymles. 
 
Vanaf groep 6 mogen kinderen deodorant gebruiken, 
maar alleen een ROLLER. Spuitbusdeodorant is niet 
toegestaan.  
Na de gymlessen moeten de kinderen de gymkleren 
weer mee naar huis nemen. Het is niet fris om de 
kleren meerdere keren te dragen én de kapstokken 
raken overvol van alle tassen.  
 

GYMROOSTER 2019-2020 

Gym lessen door gymdocent Lieke van Woerkom 
Maandag groep 6-7-8-BSO 
Dinsdag groep 3a-3b-4-5 
Spellessen door de eigen leerkracht 
Woensdag groep 7-8 
Donderdag groep 3a-3b-4-5 
Vrijdag  groep 6 

 
Groep 1-2 vrij 
De 10 vrije dagen voor de leerlingen van groep 1-2 
zijn dit jaar gepland op: 
30 augustus 
13 september 
11 oktober 
01 november 

29 november 
17 januari 
7 februari 
20 maart 
10 april 
19 juni 
 
Campina schoolmelk 
Als je het fijn vindt dat kind tijdens de lunch gekoelde 
melk drinkt kun je een abonnement voor schoolmelk 

afsluiten bij Campina. Via deze link 
Campina schoolmelk  kom je op de 
juiste pagina terecht voor 
aanmelden en meer informatie. 
School geeft aan het begin van het 
jaar de vakanties en vrije dagen 
door aan Campina, die dagen wordt 
er geen melk geleverd en hoef je 
niet te betalen.  
 

 
Fijne (werk-)week! 
 
Team de Vuurvogel 
 
Bijlage(n): 
LVKC 9.01 Kalender jaarplanning 2019-2020 
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