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Jaargang 10 editie 03 
November 2020 
 

AGENDA 

02 november   KCR vergadering 
05 t/m 13 november mediamasters groep 7-8 
06 november   Mad Science Show 
09 november t/m 16 Schoolfruit 
april    
11 november   groep 3 naar de Herbergier 
20 november  groep 1-2 vrij 
25 november  Imke jarig 
 

CAMPUS 

Opvoedspreekuur 
Sinds 1 september werkt pedagoog 
Anke van den Brand bij de GGD Hart 
voor Brabant in Tilburg.  
Op 1 oktober a.s. start een 
laagdrempelig stedelijk opvoedspreek-

uur waar ouders een afspraak kunnen maken met 
Anke. Ouders kunnen bij dit spreekuur terecht met 
opvoedvragen over kinderen en jongeren van 0 tot 
18 jaar. Het opvoedspreekuur is gratis en er is geen 
verwijzing nodig. Het opvoedspreekuur is anoniem 
en er is geen dossiervoering. Als uit de gesprekken 
blijkt dat meer of andere ondersteuning nodig is, dan 
bespreekt Anke dit samen met de ouders. 
  
De gesprekken vinden plaats op twee locaties van de 
GGD Hart voor Brabant in Tilburg: 

• Consultatiebureau Ringbaan West 227 
• Consultatiebureau Don Sartostraat 4 

Ouders kunnen vanaf 1 oktober a.s. online een 
afspraak maken via 
 https://www.opvoedspreekuurggdhvb.nl/  
  
Vragen? 
Neem dan contact op GGD Hart voor Brabant, 
Anke van den Brand, a.brand@ggdhvb.nl 
  
 

Urban BSO Spoorpark 
Begin januari hebben wij in het 
Spoorpark in Tilburg een nieuwe 
buitenschoolse opvang (BSO) 
geopend. En niet zomaar een 
BSO, in hét Central Park van 
Tilburg, hebben wij  een heuse 
urban-bso voor jongens en meiden vanaf 8 jaar. De 
kinderen kunnen gebruik maken van de faciliteiten 
van het Spoorpark, waardoor ze dus vooral lekker 
buiten bezig zijn. Van crossen en skaten tot 
beachvolleybal en smokkelspelen of een balletje 
trappen op een van de speelveldjes. Scoutinggebouw 
Esjeeka is ons vaste honk, dus als het weer echt heel 
slecht is kunnen we natuurlijk ook lekker naar 
binnen. We kunnen hier dan boksen, tafeltennis, 
breakdance of gewoon lekker een spelletje spelen.  
De kinderen van jullie basisschool  worden opgehaald 
met de bakfiets, step of fiets. De medewerkers van 
Urban-BSO Spoorpark zijn uiteraard pedagogisch 
geschoold, maar hebben daarnaast ook allemaal een 
sportieve achtergrond. De ideale combinatie voor 
een kind om na school te kunnen ontspannen en 
kennis te maken met verschillende urban-sports. 
  
Praktisch 

• Er worden verschillende contracten 
aangeboden 52-weken, 40-weken en ook 12-
weken. 

• We zijn 5 dagen per week geopend na 
schooltijd (dinsdag en donderdag zitten we 
bijna vol) 

• Kinderen worden gratis van school 
opgehaald. 

• De locatie is gevestigd in het Spoorpark 
(Spoorpark 15, in Tilburg) 

  
Interesse? Op onze website kun je alvast de foto’s en 
video bekijken: www.kinderstadtilburg.nl/spoorpark. 
Hier kun je ook een rondleiding aanvragen. 
Heb je vragen? Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met: 
Jurgen Wens 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opvoedspreekuurggdhvb.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C8f8c464264134be8e08808d84f33fccf%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637346431998714072&sdata=mrw%2F%2BN2XuhpEa6p%2BqkE1VAugM%2BUTeXaiWiAOSNhnU5A%3D&reserved=0
mailto:a.brand@ggdhvb.nl
http://www.kinderstadtilburg.nl/spoorpark
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Directeur Urban BSO Spoorpark 
06-83201836 
j.wens@kinderstadtilburg.nl 
 

OPVANG 

Groot nieuws! 

Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van 
het heugelijke nieuws dat wij gaan uitbreiden op 
onze locatie vanaf januari 2021! 

Wat gaat er veranderen per 1 januari 2021? 

• We krijgen een nieuwe verticale groep 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar die wordt 
aangestuurd door Rabia Rahmoune en 
Mayke van Hautum, 2 vaste en bekende 
pedagogische professionals van onze 
locatie. Deze groep zal gaan heten: 
“Huismus” en komt in de groepsruimte 
van de Kwikstaart (peutergroep). De 
Kwikstaart verhuisd naar boven, naar de 
groepsruimte van de Boomklever 
(peuteropvang). De Boomklever verblijft 
dan in de huidige BSO ruimte. De BSO 
ruimte wordt dus multifunctioneel 
ingericht en biedt dus ruimte voor zowel 
de peuteropvang (in de ochtenden) als 
de BSO (in de middagen). 

• De BSO ruimte wordt volledig  
'gerestyled' tot een geweldige “Green 
biology space” waar kinderen van 2 tot 
13 jaar alles kunnen gaan ontdekken over 
bijvoorbeeld de natuur en biologie, met 
echte reptielen! (zittende ouders zijn 
reeds geïnformeerd) 

  
Voorstellen nieuwe pedagogisch professionals 
Ik ben Judith Hertogh en 26 jaar jong, ik woon samen 
met mijn vriend Guus in Tilburg! Waarschijnlijk 
kennen de meesten van jullie mij al omdat ik twee 
jaar stage heb gelopen bij De Vuurvogel. Ik voelde 
me er toen al helemaal thuis. Per 1 december a.s. zal 

ik als pedagogisch professional aan de slag gaan met 
werkzaamheden op de 
peutergroep en BSO. 
Ik kijk er enorm naar uit om 
te beginnen! 
Tot snel! 
Judith 

Mijn naam is Feyza Akgül en 
ik ben 25 jaar. Ik woon samen met mijn partner in 
Tilburg. In 2014 heb ik de opleiding 
onderwijsassistente afgerond op het ROC. In 2018 
ben ik afgestudeerd als pedagoog op Fontys 
Hogeschool Pedagogiek. Na deze opleiding heb ik 
gewerkt bij Asendo als gezins- en groepsbegeleidster. 
Hier heb ik vooral veel gespecialiseerde hulp 
geboden aan ouders/kinderen met psychische 
problemen zoals autisme, ADHD, depressieve 
gevoelens, angst, trauma, maar ook 
opvoedmoeilijkheden en handelingsverlegenheid van 
ouders. Ook ben ik na mijn stage in 2017 blijven 
werken bij de ouderkamer de Dirigent in Tilburg-
noord. Hier doe ik nog enkel de coördinatie van de 
naschoolse activiteiten voor de 
leerlingen van basisschool Aboe 
el Chayr. Zoals jullie kunnen 
lezen ligt mijn hart bij het 
werken met kinderen en dit 
heb ik altijd met veel plezier 
gedaan. Hierdoor ben ik ook 
erg enthousiast over de nieuwe 
uitdaging die ik bij ‘de 
Vuurvogel’ aanga. 

Mocht je meer over mij willen weten, kom dan 
gerust naar mij toe! Ik ben altijd in voor een leuk 
gesprek. 

  

mailto:j.wens@kinderstadtilburg.nl
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SCHOOL 

 
Dringend gezocht! Ouderraad leden 
De ouderraad helpt bij het organiseren van:  

• Het Sinterklaasfeest 

• Het kerstfeest 

• Sportdag 

• De Avond Vier Daagse 

• Lief en leed 

• Pasen 

• Carnaval 

• Het schoolreisje 

• Het kinderfeest 

De ouderraad bestaat op dit moment uit 4 ouders en 
een penningmeester. We vergaderen zes keer per 
jaar. Samen zorgen we voor de organisatie van 
bovenstaande activiteiten. Dit doen we in 

werkgroepen waarbij altijd 
leerkrachten betrokken zijn. 
Vele handen maken licht werk! 
Dus heel fijn als we versterking 
krijgen.  
 
Ben jij diegene die wij zoeken? 
Twijfel je nog? 
Neem contact op met: 

OR ouder Linda Mutsaers  
Tel: 06 109 63 297 / lindamutsaers@gmail.com 

 
Schoolfruit  

In de week van 9 november krijgen alle kinderen 
van de Vuurvogel drie dagen per week schoolfruit. 
Ouders hoeven op die drie dagen geen fruit mee 
naar school te geven. Dit is een project van EU-
schoolfruit. In de week van 16 april zal de laatste 
levering van het schoolfruit plaatsvinden. Daarna 

moet iedereen weer op alle dagen zelf fruit mee naar 
school nemen.  

 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen om verschillende 
soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen 
gezond, maar ook leuk! 
Fruit en groenten zijn 
niet goedkoop, het 
scheelt ook in kosten 
voor ouders.  
 
Wil je elke week weten 
welke stuks fruit of 
groente jouw kinderen 
ontvangen? Schrijf je 
dan in voor de 
Nieuwsbrief voor 
Ouders via 
 www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om 
de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag 
te halen.  
 
Fiets APK 
De fiets APK die gepland stond op 27 november kan 
niet door gaan i.v.m. corona.  
 
Oproep voor overblijfouders  
De Vuurvogels zijn op zoek naar een overblijfouders 
voor in onze pauzes. Hoewel het overblijven geldt als 
vrijwilligerswerk staat er wel een kleine vergoeding 
tegenover. De taken van een overblijfouder bestaan 
uit het surveilleren tijdens de pauze voor de 
onderbouw, van 12.00-12.30 uur en de 
bovenbouwpauze van 12.30-13.00 uur. Tijdens deze 
pauzes letten de overblijfouders op dat de leerlingen 
lekker spelen en zich aan de schoolregels houden 
Overblijfouders bemiddelen bij ruzies, plakken 
pleisters of troosten huilende kinderen, maar spelen 
ook regelmatig een spelletje mee! Mocht je zin 
hebben om overblijfouder te worden dan kun je je 
melden bij Fatima van de Ven 
fatima.vdven@opmaatgroep.com 

mailto:lindamutsaers@gmail.com
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
mailto:fatima.vdven@opmaatgroep.com


  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

  
 
woensdag 4 november 2020 

 
 

 
Luizencontrole 

Omdat er nu geen 
ouders in de school 
mogen komen, willen we 
jullie vragen om jullie 
kind(-eren) regelmatig te 
controleren op luizen. 
Hoofdluizen zijn niet 
schadelijk, maar vooral 
vervelend. Ze kunnen 
voor veel jeuk zorgen. 

Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig 
probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het 
haar te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, 
is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of 
vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden 
behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw 
besmetten. 

Gedragscode en basisnorm 
We vinden het op de Vuurvogel heel belangrijk dat 
de kinderen in een veilige en rustige schoolomgeving 
kunnen leren en ontwikkelen. Op de Vuurvogel 
hebben we daarvoor een basisnorm geschreven, een 
overzicht van een schooldag op de Vuurvogel, waarin 
concrete gedragsverwachtingen beschreven staan 
door de dag heen. In onze onderbouw, en zeker in de 
peuter-kleutergroep, wordt deze basisnorm goed 
aangeleerd bij de kinderen. We kunnen zeggen dat er 
een heel prettige sfeer hangt in en rond te school 
waarin kinderen weten hoe ze zich moeten gedragen 
en wat er van hen verwacht wordt. Vraag er gerust 
eens naar bij de leerkracht, zodat je weet wat we van 
onze Vuurvogels verwachten. Ook hebben we een 
gedragscode gemaakt waarin afspraken staan over 
hoe we met elkaar omgaan, hoe we buiten spelen, 
hoe we werken in de klas en wat we doen als het niet 
gaat zoals we hebben afgesproken. Er is een 
uitgebreide en een korte versie. De consequenties 
die we gebruiken zijn in alle groep gelijk, zodat het 
duidelijk is hoe we dat doen door de hele school. In 
de gedragscode staat ook wanneer we ouders 

informeren over bepaalde voorvallen en welke 
stappen we nemen bij ongewenst gedrag. Altijd 
handig om te weten, zodat we samen met jullie 
kunnen blijven zorgen voor een prettig leerklimaat 
op de Vuurvogel. Onderaan dit Lopend Vuurtje vind 
je de gedragscodes.  
 
Verkeersfactsheet 
De gemeente Tilburg heeft vorig jaar een onderzoek 
onder de basisschoolleerlingen uitgevoerd. Hoe gaan 
onze kinderen naar school, hoe zouden ze graag naar 
school gaan? Dat zijn vragen die daar o.a. terug 
kwamen. In de factsheet onderaan dit Lopend 
Vuurtje kun je lezen hoe de Vuurvogels hierover 
denken. Tipje van de sluier, onze kinderen komen 
liefst met de fiets of te voet naar school. Dat juichen 
wij van harte toe, zeker met de verkeersdrukte na 
schooltijd.  
 
Textiel inzamelingsactie 
Vanaf maandag 9 november 2020 tot maandag 16 
november 2020 doen we mee aan de textielactie van 
de gemeente Tilburg. Help jij ook mee om zoveel 
mogelijk kleding in te zamelen? 
Hoe werkt het?   
1. Kijk je vrienden/familie/buren lief aan  en vraag 

om oude kleren, handdoeken,  theedoeken, 
beddengoed of schoenen.  

2. Stop de kleding in de textielcontainer op school 
of op de vereniging.    

3. Je school of vereniging ontvangt geld voor het 
ingezamelde textiel. Dus hoe meer, hoe beter! 

 
Door mee te doen heb 
jezelf een opgeruimde 
kledingkast, het is 
beter voor het milieu 
en de school heeft 
meer geld voor spel- 
en lesmateriaal. 
 
 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen-0
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen-0
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Expositie Beeldende Vorming 
De expositie Beeldende Vorming zal dit jaar in een 
andere vorm gepresenteerd worden vanwege de 
coronamaatregelen.  
Ook zal de datum 13 november voor  sommige 
groepen verschoven worden. We hebben wat meer 
tijd nodig voor de uitvoering van de opdrachten. 
We houden jullie op de hoogte! 

 
 
 
Interne vertrouwens contactpersonen (ICP)  
Op de kindercampus zijn 2 
interne vertrouwens-
contactpersonen aanwezig; Eefje 
en Imke.  
Eefje en Imke gaan in de 
komende maand(en) weer een 
rondje doen langs alle klassen 
om de kinderen (en 
leerkrachten) uit te leggen wat 
onze rol is. We maken daarbij 
gebruik van onderstaande afbeelding en van de 
posters die op de werkpleinen zichtbaar zijn.   
Zowel kinderen, ouders als collega’s kunnen bij Eefje 
en Imke terecht om hun verhaal kwijt te kunnen, 
signalen te delen en samen te kijken naar mogelijke 
oplossingen. Je staat er niet alleen voor!   

 
 
 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad 
Science! 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & 
techniek cursus verzorgen op De Vuurvogel, waar de 
kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen 
inschrijven. 
 
We starten met een spectaculaire science show 
onder schooltijd  voor alle kinderen van groep 3 t/m 
8 op 6-11-2020.  
 
De cursus van schooljaar 2020-2021 staat in het 
teken van de Ruimte en Chemie. Plakkerige 
polymeren. Leer alles over rekbare en kleverige 
stoffen. Ga op zoek naar de geheime slijmformule, 
onthul het perfecte slijmrecept. Ontdek de geheimen 
van de chemie. Leer over chemische reacties en hoe 
je deze reacties kan versnellen! We laten oud geld 
blinken en blazen ballonnen op zonder lucht! 
De zon, planeten, sterren en de maan; allemaal 
onderdelen van ons enorme zonnestelsel. Je ontdekt 
de vier jaargetijden, maakt een zeepsop zonnestelsel 
en zet het leven van een ster op een rijtje. 
Lichtgevende en gloeiende voorwerpen, vloeistoffen, 
regenbogen, glow-in-the-dark verf, Uv-licht, het 
komt allemaal aan bod! leer over de atmosfeer, je 
onderzoekt of lucht gewicht heeft, hoe sterk de druk 
is die lucht op ons uitoefent en hoe lucht je in leven 
kan houden, zelfs onder water! Zou je op Mars 
kunnen overleven?  
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met 
talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. 
De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de 
kinderen en stimuleren een onderzoekende 
leerhouding.   
 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op 
wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de 
wereld om hen heen beïnvloedt. Na iedere les krijgen 
de kinderen materialen en informatie mee naar huis 
om thuis verder te leren en experimenteren.  
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
Data van de cursus: 
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Dinsdag 15-12-2020 
Dinsdag 5-1-2021 
Dinsdag 12-1-2021 
Dinsdag 19-1-2021 
Dinsdag 26-1-2021 
 
Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 25-11-2020 
Deelname bedraagt € 62,50 per kind, incl goodies, 
leskaarten en Mad Science polsbandje. 
 
Nieuws uit de Zwaluwgroep 
Dinsdag na de herfstvakantie zijn de eerste 
Zwaluwen van dit schooljaar overgevlogen naar hun 
nieuwe groep! Wij wensen Daniel, Tobias, Elvira, 
Ziyad, James en Robin heel veel plezier in hun 
nieuwe klas. Hun vogeltje heeft al een mooie plek op 
de lijn gekregen. 
Inmiddels zijn er weer nieuwe Vuurvogels 
ingestroomd. Welkom Aiden, Arthur, Emma, Jay, 
Josephine, Yara, Tim en Sammie! Samen hebben we 
afgelopen woensdag jullie vogeltjes op de lijn gezet.  
 

 
 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant
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Gedragsprotocol in de klas/de groep 
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Gedragsprotocol in pauze  
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Factsheet Hoe willen onze Vuurvogels naar school?  
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Fijne (werk-)week! 
 

Team de Vuurvogel 
 
 
 
 
 

 
 


