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Jaargang 10 editie 2 
 

AGENDA 

02 oktober   groep 1-2 vrij 
05 oktober   dag van de leraar  
   Ariëlle jarig 
07-08-09  oktober groep 8 op kamp 
13-14-15 oktober ouder-kind gesprekken  
16 oktober   Studiedag 
19 t/m 23 oktober herfstvakantie 
26 oktober   Studiedag 
27 oktober   Ivette jarig 
28 oktober nieuwe vuurvogeltjes worden 

op de ‘lijn’ gezet  
 

OPVANG 

 

 

 

SCHOOL 

Gezonde school 
We hebben het vignet ‘Gezonde school’ behaald voor 
het thema Bewegen & Sport! Met het vignet ‘Gezonde 
school’ laten wij zien dat onze school voldoet aan de 
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 
Zo zorgen we voor actieve en 
gezonde leerlingen, een 
veilige schoolomgeving, een 
fris klimaat én hebben we 
aandacht voor de persoonlijke 
en sociale ontwikkeling van de 
leerlingen. Dat vinden wij 
belangrijk omdat het allemaal 
bijdraagt aan een gezonde 
leefstijl, betere 
schoolprestaties en minder 
schooluitval.  
  

 Informatievoorziening aan (gescheiden) ouders   
In de Wet op het Primair Onderwijs zijn een aantal 
zaken geregeld met betrekking tot de 
informatievoorziening aan ouders.   
Onder informatie wordt verstaan: ‘belangrijke feiten 
en omstandigheden, die de persoon van het kind of 
diens verzorging of opvoeding betreffen’. Het gaat om 
informatie over de ontwikkeling van de eigen 
kinderen, verslagen, verslaggesprekken 
/ouderavonden of elke andere vorm waarbij mét 
ouders over het kind gesproken wordt.   
  
Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking aan 
gescheiden ouders: Als beide ouders zijn belast met 
het ouderlijk gezag, moet de school beide ouders 
actief informeren. De school heeft echter ook 
informatieplicht naar de ouder zonder ouderlijk 
gezag. Hierop kan slechts een uitzondering gemaakt 
worden als het belang van het kind zich hiertegen 
verzet en/of als dit niet is toegestaan (b.v. via een 
gerechtelijke uitspraak). In dat laatste geval moet het 
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schriftelijk bewijs hiervan aan de directie 
worden overlegd.   
Soms is het noodzakelijk dat beide ouders 
toestemming geven door het zetten van 

een handtekening. Je kan hierbij denken aan 
aanmelding voor onderzoek of aanmelding bij een 
speciale school. Ook in dit geval ligt de 
informatieplicht bij de school. Als beide ouders het 
niet eens worden over de aanmelding of 
hulpverlening kan de school niet overgaan tot 
aanmelding of hulpverlening. Als de school van 
mening is dat het belang van het kind daardoor ernstig 
wordt geschaad, kan de school besluiten contact op te 
nemen met Veilig Thuis.  
 
Ouder-kindgesprekken 
De ouderkind-gesprekken zullen we deze keer ook 
weer via Teams doen. Alleen in groep 8 vindt het 
gesprek fysiek (op 1,5 meter en met triage) plaats 
omdat in deze gesprekken de voorlopige adviezen 
gedeeld worden.  
In de loop van volgende week krijgt je kind een 
inschrijfbriefje mee met uitleg hoe je je in kunt 
schrijven voor het ouder-kindgesprek via de school-
app. Het doel van deze eerste gespreksronde is 
bespreken hoe de start van het schooljaar is gegaan 
en de plannen/doelen van je kind bespreken. We 
kijken ernaar uit om jullie allemaal te ‘zien’ en 
spreken.  
 
De afgelopen twee weken hebben de leerlingen de 
cito-toetsen van eind vorig schooljaar gemaakt. Deze 
toetsen geven ons een beeld van welke kennis in het 
laatste (roerige) half jaar goed eigen is gemaakt en 
waar we nog aan kunnen werken. Normaal gesproken 
krijgen ouders deze score in een grafiek mee bij het 
verslag. Omdat we deze informatie nu ook met jullie 
willen delen krijgen alle kinderen op maandag 5 
oktober deze grafiek mee naar huis. Mocht je vragen 
hebben over deze grafiek kan je die aan de leerkracht 
stellen via de mail of in het online gesprek. 

 

 
 
Bezoek aan de school tijdens corona 
In uitzonderlijke gevallen mogen bezoekers in de 
school komen. Iedereen die De Vuurvogel bezoekt 
moet door de hoofdingang de school binnen komen. 
Bij binnenkomst moet je je handen  ontsmetten. Door 
het scannen van een QR code doorloop je een triage 
(vragen over je gezondheid) en laat je je 
contactgegevens achter.  Als uit de triage blijkt dat je 
de school mag bezoeken, kun je bij de receptie 
melden en aangeven met wie je een afspraak hebt. De 
contactgegevens worden twee weken bewaard. In 
geval van een corona-uitbraak op school zullen deze 
gegevens gebruikt worden voor het bron- en 
contactonderzoek.  
 
OPROEP 
Onze jongste vuurvogels leren en spelen 
heel hard. Dan kan het wel eens voorkomen dat je 
‘vergeet’ om naar de wc te gaan, met een natte broek 
tot gevolg. Uiteraard geven we de kinderen dan 
schone kleren aan. Helaas is onze voorraad 
verschoonkleren ver uitgeput! We hebben heel 
dringend behoefte aan: 

- Jongens onderbroeken (geen hemdjes) 
- (Jongens) lange broeken (alle kleutermaten, 

maar vooral kleine maatjes) 
- (Meisjes) lange broeken of maillots en rokken 
- Gymschoentjes (de schoenen zijn nl. ook vaak 

nat) 
Joggingbroeken zijn voor ons fijn om kinderen snel van 
iets schoons te voorzien.  
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We vinden het fijn als onze leerlingen kleding aan 
hebben die ze zelf makkelijk aan en uit kunnen doen. 
Dat helpt ook bij het voorkomen van ongelukjes. Een 
skinny spijkerbroek is voor kinderen nou eenmaal wat 
lastiger uit te doen dan een lossere broek. We geven 
de natte kleren altijd in een plastic zakje mee terug 
aan de kinderen. Graag zien we de geleende kleren 
weer schoon gewassen terug op school.  
 
Gymmen in de gymzaal en in de speelzaal  
De kleuters gymmen in de speelzaal. Ze hebben elke 
week een gymles, maar gaan ook regelmatig vrij 
spelen. Zij gymmen dan gewoon in hun hemd/t-shirt 
en onderbroek en op blote voeten, ze hoeven dus 
geen gymkleren mee.  
De groepen 3 t/m 8 gymmen twee keer in de week in 
de gymzaal op de eerste verdieping. Deze kinderen 
moeten wel gymkleren aan hebben (een shirtje en 
broekje is het handigst) en gymschoenen zijn 
verplicht! De zolen van deze schoenen mogen geen 
strepen achterlaten op de gymvloer. Leerlingen die 
geen gymkleding bij zich hebben, kunnen niet 
meedoen aan de gymles.  
  
Wij letten er op dat onze leerlingen na iedere les hun 
gymkleren mee naar huis nemen. Het is niet fris om 
deze kleren meerdere keren te dragen en de 
kapstokken raken overvol van alle tassen.  
 

Veilig naar school 
Iedereen vindt het fijn als zijn kind veilig 
van en naar school kan gaan. Wij vinden 
het fijn en heel belangrijk dat dit voor alle 
kinderen zo is. Toch zien we met brengen 
en halen van de kinderen heel regelmatig 
situaties voor de school die het er niet 
veiliger op maken. 
Misschien is het wel heel veilig voor jouw 
kind, als je hem/haar voor de deur van 
school uit de auto laat stappen. Maar dit 

kan wel leiden tot gevaarlijke situaties 
voor andere kinderen. Kinderen die te 
voet of op de fiets komen.  
 
Daarom nog maar een keer: 
 
Parkeer je auto in een van de straten 
rondom school en loop met je kind naar 
de parkeerplaatsen voor het schoolplein. 
Neem daar afscheid! 
 
De ouders van leerlingen in groep 1-2-3 
mogen mee het schoolplein op lopen.  
 
De parkeerplaatsen voor school zijn voor 
de ouders die op de fiets of te voet 
komen. Daar kunnen zij veilig gedag 
zeggen of wachten op hun kind.  
Bovenstaande geven we ook door aan alle 
opvangorganisaties die na schooltijd 
kinderen komen halen. Omdat sommige 
organisaties met verschillende 
taxibedrijven werken gaat het soms mis. 
Als we het zien wijzen we hen ook 
vriendelijk op de regels. 
 
Komt opa, oma of de oppas de kinderen 
halen? Geef dan even door wat onze 
afspraken zijn.  
 
We weten zeker dat iedereen het 
belangrijk vindt dat al onze kinderen 
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veilig naar en van school kunnen. Laten 
we elkaar dus helpen! 
 

 
 
1,5 meter 
Wat houden we het al lang vol, het afstand houden 
van elkaar, het handen wassen en alle andere corona-
maatregelen. Soms verslapt de aandacht wat. Dat 
merken we bij ons zelf, maar zien we ook om ons 
heen. Zeker nu de 
besmettingen weer 
oplopen is het belangrijk 
om de basisregels goed te 
blijven volgen. Voor school 
is het heel belangrijk dat 
jullie goed de 1,5 meter 
afstand bewaren. Bij het 
halen, brengen, bij het 

wachten op de parkeerplaatsen en bij het gezellig 
bijkletsen. Doe het voor elkaar!  
 
Theaters 
De theaters zoals die gepland staan in de jaarkalender 
kunnen niet doorgaan. Superjammer, want het is 
altijd heel leuk om je kind(eren) op het podium te zien 
stralen. Leuke momenten uit de klas/school die we 
jullie niet willen ontzeggen. Daarom geven we een 
andere veilige invulling aan de theaters. Via de 
leerkracht hoor je er meer over.  
 
Informatieavond 
Aan het begin van ieder schooljaar hebben we een 
informatieavond van school voor de ouders. Ook deze 
kan nu  niet doorgaan. Daarom zijn we nu een filmpje 
aan het maken van alle klassen en een algemeen 
gedeelte door de directie. Zo krijgen jullie toch een 
kijkje in de klas van je kind(eren) en kun je de 
leerkracht zien.  
Dit is best een grote ‘operatie’. Het opnemen en 
monteren kost best wat tijd. Heb dus nog even geduld, 
we zijn er mee bezig! 

 
De beslisboom 
Is je kind verkouden en twijfel je of het naar school 
mag komen? De beslisboom helpt hierbij. Begin 
bovenaan bij start en beantwoord de vragen die je 
tegenkomt. De beslisboom staat onderaan dit lopend 
vuurtje groot afgebeeld.  
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Daaronder vind je nog een keer het overzicht van de 
maatregelen die zijn afgekondigd na persconferentie 
van 28 september. 
 
Studiedagen 16 en 26 oktober 
De vrijdag vóór en de maandag na de herfstvakantie 
hebben alle kinderen vrij. Het team heeft dan 
studiedagen. Op vrijdag gaan we ons verdiepen de 
datateammethode. Hoe kan data ons helpen om het 
onderwijs te verbeteren? Op maandag 26 oktober 
gaan we aan de slag met lessonstudy (door teamleren 
gaan we gezamenlijk leren hoe systematisch te 
werken aan het verbeteren en verder ontwikkelen van 
ons onderwijs) en met actieonderzoek. 
Actieonderzoek is een aanpak die onderzoek en actie 
in de praktijk combineert om samen antwoorden te 
vinden op moeilijke vraagstukken en te kijken hoe je 
dit samen kunt veranderen of verbeteren.  

 
 

KCR 

De KCR praat je bij 
Ook voor de KCR is het schooljaar weer gestart en 
vond de eerste vergadering plaats. 
We verwelkomden nieuwe ouderleden Ivo en Eefje en 
ook Eefje van school is nieuw in de KCR. 
We bespraken het advies om het schoolkamp voor 
Groep 8 door te laten gaan en stonden stil bij de 
aanpak rondom corona. Daar willen we graag een 
compliment voor geven! Vooral de communicatie 
vonden we erg goed. 

Tot slot willen we even stil staan bij traktaties. De 
Vuurvogel heeft een beleid van gezonde traktaties. 
Corona verplicht echter tot voorverpakte traktaties. 
Vaak wordt er nu daarom gekozen voor chips, snoep 
of voorverpakte koek. De Vuurvogel laat het nu 
oogluikend toe, maar de KCR vindt het eigenlijk 
jammer. Op internet staan veel idee over hoe je 
gezonde, voorverpakte lekkernijen leuk en makkelijk 
kunt trakteren. Wat helaas niet mag, is zelf iets maken 
en dat inpakken. 
O en lijkt het je leuk mee te doen aan de KCR, meld je 
dan bij Brigitte IJpelaar. Zij kan je in contact brengen. 
vuurvogel@opmaatgroep.com  
 

INFORMATIE  EXTERNE INSTANTIES 

Bericht van samenwerkende tandartsen Tilburg 
Noord 
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord 
(Jeugdtandverzorging Tilburg) is een tandartspraktijk 
speciaal voor kinderen 
De voordelen voor schoolgaande kinderen: 
- We halen kinderen op van school en brengen ze 
terug na de behandeling. 
- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen, 
we werken volgens de Gewoon Gaafmethode. 
- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet 
momenten betekenen voor je tanden. 
- Wij sturen u na de behandeling een kort verslag. 
- Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig 
heeft dan bespreken we dat met u. 
- De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden 
vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten 
geldt geen eigen risico. Kosten voor een beugel en 
kroon- en brugwerk vallen niet onder de 
basisverzekering. 
 
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de 
jeugdtandverzorging? Voor meer informatie of 
aanmelden kunt u onze website bezoeken 
www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl of contact met 
ons opnemen: 013-5430533. Wij laten u graag de 
praktijk zien en beantwoorden al uw vragen! 

mailto:vuurvogel@opmaatgroep.com
http://www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl/
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Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg – Noord 
Monteverdistraat 69 5049 EV Tilburg  
Telefoon: 013-5430533  
E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl  
 
Rechtwijzer, fysiek of telefonisch spreekuur 
Zit je in een lastige situatie thuis of met je werk en wil 
je weten wat je rechten en plichten zijn? Kom dan 
gratis langs of bel naar het telefonisch spreekuur 
Rechtwijzer. De studenten van de Juridische 
Hogeschool Avans & Fontys helpen je op weg naar een 
oplossing. 
 
Waarmee kun je bij het spreekuur terecht? 
 
De vragen die je tijdens het telefonisch spreekuur 
kunt stellen kunnen gaan over de volgende 
onderwerpen: schulden, scheiden, werk, de overheid, 
wonen en consumenten. Je kunt bijvoorbeeld vragen 
stellen over je relatieproblemen of als je wilt scheiden. 
Wie een conflict heeft op het werk kan ook bellen voor 
advies. En wie meer wil weten over het aanvechten 
van een beslissing van de gemeente over een 
uitkering kan ook gratis terecht bij Rechtwijzer. 
 
Eerste Hulp Bij Oplossingen van Rechtwijzer Op de 
website www.rechtwijzer.nl zie je met welke 

problemen je nog meer terecht kunt bij het 
telefonisch spreekuur. Daar vind je ook de Rechtwijzer 
EHBO (Eerste Hulp Bij Oplossingen). Die is er voor 
iedereen die grip en overzicht wil krijgen en op zoek is 
naar oplossingen. Deze EHBO helpt je misschien ook 
al een eind op weg om te weten wat je moet doen. 
 
Praktische informatie 
Het juridisch spreekuur ‘Rechtwijzer’ is iedere 
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur fysiek in 
workshopruimte 0.5 (Bibliotheek LocHal) of 
telefonisch. Je kunt dan bellen met telefoonnummer 
088 – 787 1580. 
 
Het (telefonisch) juridisch spreekuur is een initiatief 
van de Bibliotheek Midden-Brabant, gemeente 
Tilburg, Rechtswinkel Tilburg, Juridische Hogeschool 
Avans & Fontys en de Raad voor Rechtsbijstand. Deze 
partijen werken samen om mensen met juridische 
vragen op weg te helpen, ook het Juridisch Loket is 
hierbij betrokken. 
 
 
 
 
 

 
 

Fijne (werk-)week! Team de Vuurvogel 
 
 
Bijlagen 
 

1. Beslisboom  
 

2. Maatregelen tegen het coronavirus

 

mailto:tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl


  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

 



  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

 
 


