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AGENDA 

4 september  Informatieavond 
11 september  Kinderfeest 
13 september  groep 1-2 vrij  
17 september  studiedag, alle leerlingen vrij 
18 september groep 1-2a naar de 

Herbergier 
19 september  TOG-project groep 7 
23 september  KCR vergadering 
25 september  Denktank 
 

CAMPUS 

Even voorstellen  
Hoi, vanaf dit schooljaar heeft de 
Vuurvogel een gymjuf. En dat ben 
ik! Lieke van Woerkom, ik ben 26 
jaar en woon in Tilburg, geboren 
en getogen. Buiten school ben ik 
natuurlijk zelf ook sportief bezig. Ik 
hockey bij HC Tilburg, ga graag 
klimmen, zwemmen, winter-
sporten en ik probeer meestal op 
de fiets naar school te komen. 
Verder ga ik erg graag op reis en 
speel ik piano. Dus weet je nog 

een unieke bestemming, wil je iets vragen of meer 
weten? Spreek me gerust een keer aan. Op maandag 
en dinsdag geef ik aan de groepen 3 t/m 8 de 
gymlessen en op maandag ook aan de BSO. Als je me 
nodig hebt, ik loop meestal in het blauw rond. 
Groetjes Lieke 
 
Textielactie 
Ook dit najaar  kunt je je gebruikte textiel weer 
inleveren op de Vuurvogel. Voor iedere ingeleverde  
kilo textiel krijgen we €0,25 dat we besteden aan de 
kinderen. Daarnaast leveren we zo  flinke bijdrage 
aan een schoner milieu  

Maandag 04 november 2019 tot 
maandag 11 november 2019 
zullen de textielcontainers aan 
de straat staan.  Ga dus maar 
vast sparen! 
 
  
 

  

SCHOOL 

De uitdaginsgroep 
De uitdagingsgroepen zullen dit schooljaar niet per 
direct van start gaan, omdat we hebben gekozen 
voor een stabiele groepsbezetting, waardoor 
Jacqueline (de leerkracht van de uitdagingsgroep) nu 
tijdelijk fulltime in groep 1-2A les geeft. Wanneer 
Katja weer terug komt van zwangerschapsverlof (na  
de herfstvakantie) zullen we bekijken hoe we de 
uitdagingsgroep weer vorm zullen geven. Tegen die 
tijd worden de ouders van de leerlingen die daaraan 
deelnemen daarover geïnformeerd.   
 
Leraarondersteuner 
Vorig jaar heeft Evelien de opleiding tot 
leraarondersteuner gedaan. Net voor de 
zomervakantie heeft ze gehoord dat ze is geslaagd. 
Supergoed nieuws dus.. De leraarondersteuner valt: 
qua verantwoordelijkheden tussen een 
onderwijsassistent en leerkracht;  
-de ondersteuning bij onderwijsinhoudelijke taken is 
omvangrijker dan van de onderwijsassistent 
en de leraar ondersteuner voert mede lestaken uit 
en begeleidt (groepen) leerlingen, kijkt na en 
verbetert onderwijsactiviteiten van leerlingen. 
Van harte gefeliciteerd Evelien met het behalen van 

je diploma! 
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Aanname stop nieuwe leerlingen 
Vorig schooljaar hebben we halverwege het 
schooljaar een aanname stop afgekondigd voor dat 
schooljaar. De aanmeldingen voor dit schooljaar voor 
groep 1& 2 gaan zo hard dat we dat nu voor dit jaar 
ook moeten doen.  
Er is dus geen ruimte meer voor nieuwe 
inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 in de 
groepen 1-2. We hebben na de meivakantie 2020 
nog een kleine marge voor broertjes/zusjes van 
kinderen die al op de Vuurvogel zitten.  Wordt je 
zoon/dochter dit jaar nog 4 en je hebt hem/haar nog 
niet ingeschreven, loop dan binnenkort even binnen 
bij Brigitte. 
Voor het schooljaar 2020-2021 is nog wel ruimte 
voor nieuwe leerlingen, maar ook daar vragen we je 
om op tijd je kind(eren) voor in te schrijven.  

 
Juf, ik ben mijn potlood kwijt… 
Bij de start van het schooljaar krijgen de kinderen 
een nieuw potlood en gum van de leerkracht. In 
groep 3 een wisbordje, in groep 4 een liniaal en etui 
met kleurpotloden en in groep 5 krijgen alle 
kinderen, op het moment dat ze daar motorisch aan 
toe zijn, een roller-vulpen. Fijne materialen zijn o.a. 
een voorwaarde om je werk goed te kunnen doen.  
Helaas merken we dat de kinderen niet altijd 
zorgvuldig met deze materialen omgaan. Potloden 
zijn heel regelmatig zoek, doormidden, worden zo 
vaak geslepen dat ze in twee weken op zijn, (en ja we 
laten de kinderen heeeel hard werken, maar toch 
ook weer niet zo hard) of ze worden opgegeten. We 
vinden het belangrijk dat kinderen ook leren dat je 
zorgvuldig met je spullen omgaat, voor jezelf, voor 
het milieu (en voor je spaarpot).  
Als je geen potlood of gum meer hebt omdat je deze 
bent kwijt bent of kapot is dan kun je op school een 

nieuwe kopen. Dit geldt ook voor de rollervulpen. De 
kosten zijn: 
Nieuw potlood:  €0,10 
Nieuwe gum  €0,05 
Nieuwe vulpen  €4,95 
Wisbordje  €3,50 
Whiteboardstift €1,20 
En hoewel wij niet de regels van thuis kunnen (of 
willen) bepalen is het wellicht een idee om de 
spaarpot van je kind(eren) hierbij te betrekken….  
Als een potlood, gum of pen door normaal gebruik of 
gewone slijtage aan zijn eind komt dan zorgt school 
natuurlijk voor een vervangend exemplaar. De 
leerkracht zal dit beoordelen.  
 
 
Veilig naar school 
Op school start binnenkort de actie 'Veilig naar 
School'. Bij deze actie gaan kinderen samen met 
medewerkers van Stadstoezicht een aantal keer op 
pad om samen te controleren op fout parkeren. Dat 
doen ze uiteraard op een publieksvriendelijke 
manier; ze delen groene en rode kaarten uit voor 
goed en slecht verkeersgedrag. Deze actie heeft als 
doel om ouders en bewoners bewust te maken van 
hun verkeersgedrag. Helaas blijft aandacht voor 
verkeersveiligheid rond scholen nog steeds hard 
nodig. Deze actie draagt daar een steentje aan bij. 
Naast de publieksvriendelijke actie van de leerlingen 
wordt er uiteraard ook op diverse momenten door 
het hele jaar heen gecontroleerd en indien nodig 
gehandhaafd op verkeersonveilige situaties. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om parkeren op de stoep of 
parkeren in een stopverbod. U voorkomt een 
bekeuring door te parkeren op plaatsen waar dat wel 
is toegestaan. Kom zoveel mogelijk op de fiets of te 
voet naar school. Minder verkeer rond de school 
draagt direct bij aan een betere verkeersveiligheid. 

Heeft u vragen over de actie, dan kunt u contact 
opnemen met de afdeling Handhaving van de 
gemeente Tilburg via telefoonnummer 14013 
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!!!DRINGEND HULP GEVRAAGD VOOR HET 
KINDERFEEST!!! 
Op woensdag 11 september van 17.00 tot 19.00u is 
het weer zover; kinderfeest op de Vuurvogel!  
Vanwege de vele activiteiten, hebben we ook jullie 
hulp weer nodig! Wij regelen de opbouw van de 
spellen en de knutselspullen, jullie hoeven alleen 
enthousiast te begeleiden. Momenteel hebben we 
pas 7 ouders die willen helpen; we hebben er nog 
zeker 20 nodig om er zeker van te zijn dat de 
spelletjes goed verlopen! 
Mocht je meer willen weten wat er van je wordt 
verwacht? Spreek Kelly, Hanneke, Laura of Eefje aan. 
Inschrijven kan op het raam bij het kantoortje van 
Fatima! 
 
Informatieavond 
De informatieavond start vanavond om 19.30 uur. 
Vanaf 19.15 uur kun je binnenlopen voor koffie en 
thee. We starten gezamenlijk in de hal van school 
waar Brigitte en Imke iets zullen vertellen over hoe 
kinderen leren. 
Daarna mag je met de leerkracht van je kind mee 
naar de klas. Zij geeft daar praktische informatie over 
dit schooljaar. Na een half uur start er een tweede 
ronde met informatie in de klas, als je meerdere 
kinderen hebt kun je in twee klassen gaan luisteren. 
Vind je het leuk om na afloop nog even gezellig na te 
kletsen met het team of andere ouders dan is daar 
ook nog  even ruimte voor.  
We hopen jullie vanavond allemaal te zien! 
 

 

 
Fijne (werk-)week! 
 
Team de Vuurvogel 
 
 
 
 
 
 


