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AGENDA 

02 september nieuwe Vuurvogeltjes op de lijn 
zetten 

02 september start Marietje Kessels project in 
groep 7 

11 september groep 1-2 vrij  
14 september KCR vergadering 
16 september groep 7 activiteit voor de Herbergier  
30 september start Kinderboekenweek 
 
 

OPVANG 

Terugblik zomervakantie 
 'Het is weer voorbij die mooie zomer!!' 
 

Wat een geweldige 
zomervakantie 
hebben we achter 
de rug. Op de BSO 
hebben de 
kinderen genoten 
van allerlei 
activiteiten. Door 

het mooie weer konden we vaak naar buiten maar 
ook de geplande uitstapjes waren geweldig! 
Zo zijn wij heuse boomklimmers geworden, onder 
begeleiding van professionals in de Kloostertuin, 
konden we schommelen tot hoog in de bomen maar 
ook behoorlijk de touwen in klimmen. Spannend was 
dat en wat een jonge talenten! 
Er kwam ook een echte DJ langs, waarmee we goed 
gefeest hebben, en ook een leuke fotograaf. Wat een 

goede fotomodellen hebben 
wij op de BSO! De make-up 
workshop was tevens een 
groot succes! Prachtig zagen 
de kinderen er uit.  
Daarnaast zijn wij heel 

creatief bezig 
geweest, we hebben 
o.a. gebatikt, mozaïek 
tegeltjes gemaakt, 
robots getimmerd en 
we gingen foto-
foppen. De resultaten 
mochten er zijn! 

En laten we het Expeditie Robinson spel niet 
vergeten! Kortom: een fantastische zomerperiode 
om op terug te kijken! 
 
Themaweek ‘Ik en mijn familie’ 
In week 37 t/m 42 gaan we het hebben over het 
thema ‘ik en mijn familie’. Hieronder een aantal 
boekentips die met dit thema verband houden en je 
zou kunnen lezen met je kind(-eren): 
Anna en haar lieve familie – Kathleen Amant 
Raad eens hoeveel ik van je hou – S. McBratney 
Mama Kwijt - Chris Haughton 
Hier woon ik – Fiep Westendorp 
 
 

SCHOOL 

Start van het schooljaar 
We zijn het schooljaar anders gestart dan we gewend 
zijn. De ouders met leerlingen in de onderbouw zien 
iedere dag de leerkracht nog even bij het afzetten 
van hun kind(eren), maar in de bovenbouw is dat nu 
een ander verhaal. Toch wel vreemd om je kind 
achter te laten bij een juf die je niet (goed) kent. 
Daarom vind je onderaan dit Lopend Vuurtje een 
‘smoelenboekje’ waarin je de foto, naam en functie 
van alle personeelsleden kunt vinden. De 
leerkrachten stellen zich deze week allemaal voor in 
de app aan de ouders van de eigen groep. De 
teamleden zonder groep doen dat in het 
smoelenboekje onderaan dit Lopend Vuurtje. 
Verderop lees je hoe je de app kunt installeren op je 
telefoon.  
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Lopend vuurtje 
Omdat we het meeste nieuws delen via de app is de 
noodzaak van het Lopend Vuurtje minder groot 
geworden. Daarom zal deze ook niet meer zo vaak 
verschijnen. Van een tweewekelijkse nieuwsbrief 
maken we hiervan een maandelijkse nieuwsbrief.  
Actuele en persoonlijke (nieuws-) berichten zullen 
worden verstuurd via de app. Algemene informatie 
zal in het Lopend Vuurtje verschijnen.  
 

 
 
Marietje Kessels project (MKP) 
Op 2 september start groep 7 met het Marietje 
Kesselproject. Het Marietje Kessels Project is een 
begrip in Tilburg en bestaat sinds 2020 dertig jaar! Al 
bijna dertig jaar leerden meer dan vijftigduizend 
Tilburgse kinderen wat een ja-, nee- of twijfelgevoel 
is. Hoe ze in hun kracht kunnen staan. Hoe ze op een 
goede manier hun grenzen kunnen aangeven. En... 
hoe ze prettig kunnen omgaan met elkaar. En zeker 
belangrijk: wat kunnen kinderen eigenlijk doen als er 
kindermishandeling speelt? 
Het MKP (Marietje Kessels Project) geeft extra 
ondersteuning voor meer kwetsbare kinderen 
en voor de kinderen die zich overschreeuwen. 
De een leert zijn rug wat meer te rechten en de 
ander komt meer terug op de grond. Kinderen leren 
voor zichzelf op te komen zonder anderen daarbij te 
kwetsen. De trainingen bereiden ook voor op de 
omgang met anderen op de middelbare school. ‘Daar 
moet je zelfstandig keuzes gaan maken en worden 

de groepjes weer opnieuw ingedeeld, waar sluit jij je 
bij aan?’. 

Op 25 november wordt het project afgesloten met 
een examen.  

 
 
 
Herbergier 
Al enkele jaren brengen we met kleine groepjes 
kinderen een bezoek aan de bewoners van de 
Herbergier. In een Herbergier wonen mensen met 
dementie. Ze doen hele gewone dagelijkse dingen 
zoals een ommetje maken, genieten van mooie 
muziek of heerlijk even luieren op de bank. 
Zelfstandig wonen lukt niet meer, maar in een 
Herbergier letten ze vooral op wat de gasten 
allemaal nog wél kunnen. De zorginstelling biedt hen 
een veilige en beschermde omgeving waarin ze hen 
ondersteunen en helpen waar nodig.  
In de 43 Herbergiers door heel Nederland wordt 
sinds 2007 een warm en liefdevol thuis geboden aan 
steeds 15 à 16 mensen die 24-uurszorg nodig 
hebben.  De herbergier in Tilburg zit in de 
Elzenstraat. De Vuurvogel heeft met hen de afspraak 
dat er met regelmaat een klein groepje kinderen 
(begeleidt door een ouder) langs komt. De kinderen 
kunnen dan voorlezen, samen muziek maken of 
spelletjes doen met de bewoners. Nu we niet fysiek 
langs kunnen gaan bekijken we hoe we op afstand 
toch nog contact kunnen houden met de bewoners.  

 
 
 
Gedenkhoekje Javaj 
Op het middenbouwplein hebben we een 
gedenkplekje gemaakt voor Javaj. De kinderen 
kunnen hier op eigen wijze stil staan bij het 
overlijden van Javaj. Omdat Javaj kiezelsteentjes 
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verzamelde hebben we een grote vaas staan waar de 
kinderen voor hem mooie steentjes in kunnen doen. 
Ook staat er een mandje waar ze tekeningen, 
gedichten, verhaaltjes of andere werkjes voor Javaj in 
kunnen leggen. 

  
 
 
De Vuurvogelapp 
De jaarkalender staat inmiddels in de app van de 
Vuurvogel. Daar kun je alle informatie vinden over 
het schooljaar.  Download ‘basisschool App’ via de 
App of Playstore.  

 
Zoek en selecteer onze school. De app wordt nu 
standaard geopend als de app van onze school.  
 

 
 
Je komt dan in het algemene gedeelte van de app dat 
voor iedereen toegankelijk is. Om toegang te krijgen 
tot het persoonlijke gedeelte moet je je kind 
koppelen. Dat doe je als volgt: 
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Rechtsboven zie je een vraagtekentje. Als je daarop 
klikt kom je bij een ‘help-menu’. Daar wordt o.a.  
uitgelegd hoe je een login kunt aanvragen, hoe je een 
tweede kind aan je account toevoegt en hoe je een 
nieuw wachtwoord kunt aanvragen.  
Mocht het nu nog niet lukken, neem dan even 
contact op met school en dan kijken wij mee.  
 
Ouders met een kind in de Zwaluwgroep kunnen hun 
kind koppelen in de app als hun kind overstapt naar 
groep 1-2. Zij worden tot die tijd door Viola nog 
geïnformeerd via de klasbordapp.  
 
Ontruimingsoefeningen 
Op 10 september as. en op 16 maart 2021 gaan we 
met de hele Kindercampus een ontruimingsoefening 
doen. De pedagogisch medewerkers, de leerkrachten 
en de ondersteuners zijn bezig om hun groepen goed 
voor te bereiden op deze ontruimingen, zodat zij en 
de kinderen weten wat ze moeten doen.  
 
Informatieavond 
De eerste informatieavond van dit schooljaar zal nog 
niet op school plaatsvinden. Maar, we zullen jullie 
zeker op een fijne manier van algemeen en 
groepsnieuws gaan voorzien. Zodra duidelijk is op 
welke wijze we deze informatie, waarin we onze 
ambities voor De Vuurvogel van dit jaar gaan 
vertellen en de leerkrachten de belangrijke 
informatie gaan geven voor hun groep, gaan delen, 
horen jullie van ons. 
     
Overblijfouders 
Vanaf deze week hebben we de overblijfouders ook 
weer mogen verwelkomen. Wat zijn we blij dat ze er 
weer zijn, we hebben ze echt gemist!  
 
Bezoek aan de school 
In uitzonderlijke gevallen mogen bezoekers in de 
school komen. Mensen die De Vuurvogel bezoeken 
moeten door de hoofdingang de school binnen 
komen. Bij binnenkomst dien je je handen te 
ontsmetten, een triage te doorlopen (vragen over je 

gezondheid) en een formulier in te vullen met 
contactgegevens. Indien uit de triage blijkt dat je de 
school mag bezoeken kun je het ingevulde formulier 
inleveren bij de receptie. Indien anders blijkt, 
verzoeken we je een nieuwe afspraak te maken. 
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Wie is wie? 

 Groep Zwaluw 
Viola van Veenendaal 

  
 
 
 
Groep 1-2A  Adelaar (ma, di, do, 
vr)  
 

Lotte de Volder 

  

  
 
 
 
 
Groep 1-2A Adelaar(wo) en 
1-2C Condor (ma, di) 

Linda Kuijper 
 Groep 1-2B Buizerd 

Evi van Mierlo 

  

 Groep 1-2C  Condor (wo, do, vr) 
Katja van Wijk 

 Groep 3 Goudvink 
Liz van Gils 

  

 
 
 
 
 
 
Groep 3-4  Zebravink (ma, di, 
wo) 

Hanneke van de Ven 

  
 
 
 
 
Groep 3-4 Zebravink (do, vr) 
en teamleider (woe-ochtend) 
 

Erika Matijsen 

  



  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

 

 Groep 4 Tureluur 
Kelly Stoop 

 Groep 5 Nachtegaal 
Ariëlle van den Braak 

  

 Groep 6 Kolibrie  (ma, di, vr) 
Ivette van Woensel 

 
 
 
 
 
 
Groep 6 Kolibrie (wo, do) en 
basisschoolcoach 

An van Otterdijk 

  

 Groep 7 Toekan 
Laura Zijlstra 

 Groep 8 Flamingo 

Eefje Verheijden 

  

 Ik ben Imke Denissen, intern 
begeleider (IB’er) op de 
Vuurvogel. De nieuwe naam 
van deze functie is 
Kwaliteitscoördinator wat 
betekent dat ik de kwaliteit van 
het onderwijs en de 

ondersteuning monitor. Samen met het team, 
ouders en kinderen werk ik aan goed onderwijs 
voor alle Vuurvogels. Soms zoeken we samen 
naar oplossingen voor problemen, maken we 
nieuwe keuzes voor methodes of manier van 
werken, bekijken we de inzet van extra 
ondersteuning en coach ik de leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers tijdens teambijeen-
komsten. Een heel veelzijdige functie binnen 
onze Kindercampus! Naast IB'er ben ik ook 

Ik, Britt Kollau, werk 5 dagen in 
de week als onderwijsassistent.  
Ik begeleid leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben 
bij bijvoorbeeld lezen, rekenen 
of spelling. Daarnaast 
ondersteun ik de leerkracht in 
de klas. Ik werk samen met de 

leerkracht en IB’er om die ondersteuning te 
bieden waardoor een leerling groeit in zijn 
ontwikkeling. Ik ga elke dag met veel plezier 
naar mijn werk! Hiernaast ben ik graag op het 
hockeyveld en vind ik het leuk om tijd door te 
brengen met familie en vrienden.  



  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

 

moeder van een 14 jarige dochter en hou ik van 
een potje tennis en een rondje wandelen of 
rennen door het bos.  

 

Kwaliteitcoördinator (wo, do, vr) 
Imke Denissen 

Onderwijsassistent 
Britt Kollau 

Ik ben Evelien Gijezen en ik 
ben 5 dagen werkzaam als 
leraarondersteuner op de 
Vuurvogel. Als een leerling 
iets extra's nodig heeft ben ik 
er om die extra hulp te 
bieden. Ik begeleid 
individuele of groepjes 

leerlingen op allerlei vakgebieden. Denk hierbij 
aan taal, rekenen, spelling, lezen, maar ook op 
sociaal-emotioneel gebied en taakgerichtheid. 
Ik heb een kort lijntje met de IB‘er en de 
leerkrachten en samen zorgen we ervoor dat de 
leerlingen groeien in hun vaardigheden. Ik 
geniet van mijn werk en ik blijf de trap op en af 
hollen om in alle groepen te ondersteunen. 
Samen met mijn vriend woon ik in Tilburg en 
we trekken er graag op uit; reizen, kamperen, 
festivals, mountainbiken, steden tripjes, 
hardlopen zijn de dingen die we graag doen!  
 

 Ik ben de gymjuf, Lieke van 
Woerkom. Op maandag en 
dinsdag geef ik aan groep 3 t/m 8 
de gymles. Iedere les probeer ik 
het voor de leerlingen zo 
gevarieerd en uitdagend mogelijk 
te maken, zodat ze met veel 
plezier komen gymmen in de 

gymzaal! Als je het leuk vindt kun je mij volgen 
op facebook: Gymjuf Lieke. Daar plaats ik 
informatie voor vakanties, toernooien, nieuwe 
spellen tijdens de gym en tips, zoals 
bijvoorbeeld je gymschoenen pimpen! Zelf vind 
ik sporten natuurlijk heel leuk en hockey ik met 
veel plezier. Naast dat sportieve speel ik piano 
en heb ik thuis 2 konijnen.  

Leerkrachtondersteuner 
Evelien Gijezen 

Vakleerkracht gym (ma, di) 
Lieke van Woerkom 

Mijn naam is Fatima van de 
Ven. Ik werk als 
administratieve kracht voor 
de school. Ik ondersteun 
Brigitte bij onder andere de 
leerlingenadministratie en de 
financiële administratie. 
Tevens beman ik de receptie 

en wanneer je de school telefonisch wil 
bereiken is de kans groot dat je mij aan de lijn 
krijgt. Ik doe mijn werk met veel plezier!  

 

Ik ben Ludovic en werk met 
veel plezier als conciërge op 
De Vuurvogel. Ik ben een 
manusje van alles, plak 
pleisters in de pauzes, hou 
toezicht op het pand en 
terrein en ondersteun het 
team bij allerhande 

werkzaamheden.  

Administratie 

Fatima van de Ven 

Conciërge 

Ludovic Leppens 



  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

 

Ik ben Suzanne de Bar en 
werk 3 dagen in de week 
op De Vuurvogel om nog 
meer kennis op te doen 
als directeur en van het 
onderwijs. Ik kijk graag 
mee bij Brigitte of neem 
een kijkje in de klas. Ik 
spring bij waar nodig is en 

denk graag mee met het team en het MT om 
het onderwijs op De Vuurvogel iedere dag een 
beetje beter te maken. Hiernaast heb ik samen 
met Jan 3 kinderen (13-11-6 jaar) waar ik 
heerlijk druk mee ben. Ik lees graag een goed 
boek, volg een spannende serie, speel een spel 
of breng graag tijd door met familie en 
vrienden.  

 Ik, Brigitte IJpelaar,  ben 4 
dagen in de week directeur 
op de Vuurvogel.  
Dat houdt in dat ik integraal 
verantwoordelijk ben voor 
het reilen en zeilen van onze 
school. Op het gebied van de 
financiën,  het personeel en 

het  gebouw, maar vooral het onderwijs. Met 
een gedreven team zijn we continue bezig om 
het onderwijs iedere dag een beetje beter te 
maken. Mijn taak is om het team zo te 
faciliteren dat zij zich vooral met hun kerntaak, 
het lesgeven, bezig kunnen houden. Het zijn 
veel verschillende werkzaamheden die ik met 
veel plezier doe. De 5e dag van de week werk ik 
bovenschools als programmamanager. Thuis 
heb ik met mijn vriend drie kinderen (18-20-22)  
en wat huisdieren die ervoor zorgen dat het 
daar ook nooit saai is. Komende week zul je me 
een paar dagen niet op school zien, dan gaan 
we onze 34-jarige verkering bezegelen met een 
huwelijk.  

 

Stagiaire directeur 
Suzanne de Bar 

Directeur 
Brigitte IJpelaar 

 
 

 
Fijne (werk-)week! 

 
Team de Vuurvogel 

 
 
 
 
 
 


