
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

  
 
dinsdag 1 december 2020 

 
 

Jaargang 10 editie 04 

 

AGENDA 

02 december Sinterklaas op de Vuurvogel 
06 december Mayke jarig 
07 december Studiedag (alle leerlingen vrij) 
07 december Ludovic jarig 
09 december herdenking Javaj 
17 december kerstviering en aansluitend 

kerstvakantie 
18 dec.03 jan. Kerstvakantie  
04 januari weer naar school 
04 januari start textielactie 
06 januari nieuwe vuurvogeltjes op de lijn 

zetten 
 
 

CAMPUS 

Textielactie 
Gebruikt textiel: voor de draad ermee! 
De Vuurvogel doet mee aan de nieuwe 
textielactie van de gemeente Tilburg. Naast een 
positieve bijdrage die we daarmee leveren aan 
het milieu kunnen we op deze manier ook extra 
inkomsten voor verdienen om bijv. nieuwe 
boeken te kopen.  
Wij sorteren, gemeente recycled 
Vanaf 4 januari 2021 staan 
er buiten bij het fietsenhok 
textielcontainers in de vorm 
van draadkarren zoals op de 
foto.  Hiermee kunnen we 
het hele jaar zoveel 
mogelijk textiel inzamelen. 
Voor iedere kilo ingeleverd 
textiel krijgen we €0,25 De 
gemeente verdubbelt de 
opbrengst bij de drie 

scholen en/of verenigingen die komend jaar het 
meest aantal kilo's textiel inzamelen. Dus 
gebruikt textiel: voor de draad ermee! Neem het 
mee naar De Vuurvogel en gooi het in de 
draadkar.  
Wat is textiel? 
Ook textiel is een aparte afvalsoort en hoort 
daarom te worden gesorteerd. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld kleding, riemen, schoenen, 
gordijnen en beddengoed. 
Wat gebeurt ermee? 
Bruikbare kleding en schoeisel wordt verkocht als 
tweedehandskleding in armere landen. Een deel 
van het textiel dat niet meer bruikbaar wordt 
gerecycled tot grondstof voor textielmaterialen, 
bijvoorbeeld garens voor het maken van nieuwe 
kleding, maar ook voor vloerbedekking, dekens 
en vilt voor geluidsisolatie. Van kapotte kleding 
worden ook poetsdoeken en isolatiemateriaal 
gemaakt. Wat overblijft, wordt verbrand, dit is 
landelijk zo’n 8%. 
Wat mag niet in de textielcontainer? 
Vloerbedekking (mag bij grof huisvuil), zwaar 
vervuilde kleding (olie-, verfvlekken of nat) mag 
bij restafval. 
 

KCR 

KCR bijeenkomst 
Begin november kwam de KCR weer samen. Dit 
overleg van ouders en personeel van zowel de 
opvang als de school, bespreekt allerhande zaken 
die voor ons allemaal belangrijk zijn. 
Deze keer werd onder andere stilgestaan bij het 
jaarplan van school. Met onder andere de 
ambitie om het curriculum (dat wat kinderen echt 
moeten weten als ze van school gaan) eens goed 
tegen het licht te houden en vooral de 
verschillende lesmethoden daarop te 
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beoordelen. Dit alles om het onderwijs nog 
effectiever te laten zijn. 
 
Het prijsadvies voor de kinderopvang over 2021 
werd besproken en  oudergeleding ging akkoord 
met de verhoging. Ook over geld, gaat de 
begroting van school. Brigitte IJpelaar deelde de 
eerste beelden van de begroting 2021 met de 
KCR. Een onderwerp dat direct raakt is de 
Zwaluwgroep die De Vuurvogel heeft waar 
kinderen van de opvang al vroeg school 
instromen. Dit is voor school een relatief kostbare 
groep, omdat er weinig leerlingen in zitten en er 
veel begeleiding is. Deze groep biedt kinderen 
echt voordelen als ze doorstromen naar de 
gewone groep 1/2, maar het is een hele uitdaging 
de groep goed te vullen vanuit de kinderopvang. 
Joyce lichtte haar uitdaging opdat vlak toe. De 
KCR wordt op de hoogte gehouden. 
 
Sinds dit schooljaar kunnen ouders geen 
schoolmelk meer afnemen voor hun kinderen. 
Het alternatief is melk voor de hele school. We 
hebben even verkend of dat wenselijk en 
haalbaar is, maar kwamen er al snel achter dat 
dat voor school een enorme belasting is. Zelf 
bekers vullen dus! 
 
Brigitte deelde hoe de school de leerlingenraad 
een rol geeft in besluitvorming van een aantal 
zaken rondom school (en wat ze daar eerder over 
leerde). 
Op de agenda stond ook de KCR zelf. We 
bespreken de statuten en keken eens kritisch 
naar hoe we samengesteld moeten zijn en wie 
wanneer waar over zou mogen (moeten) 
meebeslissen. Er waren nog wat zaken 
onduidelijk, dus daar komen we op terug. 

Mogelijk gaat ook de cursus Medezeggenschap 
die we binnenkort volgen, ons helpen. 
Weet in ieder geval dat je als ouder altijd van 
harte welkom bent om aan te sluiten bij de 
vergaderingen. 
 

Dit kalenderjaar 
komen we nog een 
keer samen begin 
december. In het 
eerstvolgende Lopend 
Vuurtje lezen jullie wat 
we dan besproken 
hebben. Dus voor nu 

alvast fijne feestdagen en een goed begin van het 
nieuwe jaar.  
 
Mieke Smulders (voorzitter) en Eef Denissen 
(secretatis)  
 

SCHOOL 

Sinterklaas 
Op 2 december staat het bezoek van sinterklaas 
aan de Vuurvogel gepland. Gelukkig hebben we in 
het Sinterklaasjournaal kunnen zien dat 
sinterklaas heel verstandig omgaat met alle 
maatregelen die er zijn genomen m.b.t. corona. 
We hebben zelf ook al contact gehad met 
sinterklaas en zijn pieten. Ze hebben ons beloofd 
dat ze langs komen en dat dit heel veilig zullen 
doen. Net als andere jaren wordt dit voor de 
kinderen weer een fantastisch feest.  
Toch zullen we wel wat aanpassen. Dit jaar 
kunnen de ouders niet op het plein of voor de 
school wachten op Sinterklaas. Voor jullie eigen 
veiligheid, maar we hebben van sint gehoord dat 
je dan voor niks staat te wachten dus dat is zonde 

van je tijd      . Ga op 2 december na het naar 
school brengen van je kind(eren) dus gewoon 
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weer naar huis of je werk. Wij beloven dat we 
sinterklaas goed zullen opvangen en zorgen voor 
een fijne dag.  Natuurlijk zal de leerkracht foto’s 
van het feest delen in de app.  

 
 
Herdenking Javaj 
Op 9 december houden we in de ochtend met alle 
kinderen een herdenkingsdienst voor Javaj. Javaj 
is in de zomervakantie overleden en wordt erg 
gemist. In de klassen zullen de leerkrachten 
aandacht besteden aan het thema rouw en 
verdriet. Ook zullen alle groepen iets doen tijdens 
de herdenking.  
Hoe ziet de herdenking eruit? 
Er is een herdenkingsmoment voor de leerlingen 
van de onderbouw (groep 1 t/m 4) en een 
moment voor de bovenbouw (5 t/m 8). Beiden 
zullen ongeveer 30 minuten duren. Brigitte zal de 
herdenking openen en daarbij ook een verhaal 
voorlezen. Daarna zullen de leerkrachten en 
ped.medewerker waarbij javaj in de groep heeft 
gezeten mooie herinneringen aan hem ophalen 
a.d.h.v. foto’s. Er is dan ook ruimte voor de 
kinderen om iets te zeggen, doen of in het 
herdenkingshoekje te leggen. De ouders van Javaj 
zijn betrokken bij de invulling van de herdenking.  

Het kan zijn dat je kind deze periode thuis ook 
vragen stelt over dood, ziek zijn en iemand 
missen. Misschien is je kind wat uit zijn/haar doen 
of verdrietiger, meer teruggetrokken of juist 
drukker of sneller boos dan anders. Wil je hierbij 
advies dan kun je altijd contact opnemen met de 
leerkracht van je kind(eren) of met Imke 
Denissen.  
Imke.denissen@opmaatgroep.com   
 
Kerstviering 

Op donderdag 17 december is de kerstviering. 
Zoals je in de jaarplanning kon lezen  hadden we 
een viering in de avond gepland op de 17e. We 
hebben moeten besluiten om deze viering te 
verplaatsen naar de middag. Als we alle kinderen 
(en ouders) ’s avonds opnieuw naar school laten 
komen zijn er onnodig veel bewegingen rond de 
school die het risico op besmettingen kunnen 
vergroten. We willen graag dat iedereen gezond 
de kerstvakantie ingaat. De kinderen zijn na de 
viering op 17 december vrij! 
 
In plaats van een kerstdiner hebben we dit jaar 
een kerstlunch. Kinderen en leerkrachten mogen 
dus de hele dag in hun mooie kerstoutfit op 
school zijn. Alle kinderen nemen hun eigen 
feestelijke lunch mee en school zorgt ook voor 
een lekkere aanvulling op de lunch. De 
kerstwerkgroep zal via de ouderapp nog ideeën 
met jullie delen over wat de kinderen mee 
kunnen nemen als lunch. De 
lunch mag onderling niet 
gedeeld worden. Na de lunch 
gaan de kinderen in de klas op 
een creatieve manier aan de 
slag en we zorgen dat de dag 
op een feestelijke wijze wordt 

mailto:Imke.denissen@opmaatgroep.com
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afgesloten. We gaan er een fijne kerstviering van 
maken.  
 

De ouderapp 
Al een tijdje gebruiken we 
op school de app. In de 
app kun je algemene 
informatie vinden over de 
school, zoals de kalender 
en het Lopend Vuurtje. 
Ook de leerkrachten 
plaatsen hier heel 
regelmatig stukjes op. Dit 
doen zij in het besloten 
deel van de app. Ze laten 
jullie weten waar ze in de 
klas mee aan het werk zijn 
en zetten er foto’s bij. We 

kunnen niet zien of jullie deze berichten lezen, 
alleen als je er een opmerking bij plaatst of als je 
het bericht ‘liked’ door op het hartje te klikken.  
We willen jullie vragen om, als je een bericht van 
de leerkracht hebt gezien even op het hartje te 
klikken. Niet omdat we graag veel ‘likes’ 
binnenhalen, maar omdat het ons een idee geeft 
of de berichten worden gelezen en gewaardeerd.  
 

Van een aantal ouders horen we dat ze geen 
pushberichten ontvangen in de app. Het kan 
helpen om de app  opnieuw te installeren. Je 
moet je kind dan wel weer opnieuw aanmelden. 
Dat doe je door op de button ‘persoonlijke inbox’ 
te klikken. Als je je inloggegevens niet meer weet 
kun je daar ook nieuwe gegevens aanvragen.  
 
Er is ook een nieuwe instelling in de app waarmee 
je alle nieuwsberichten op je beginscherm kunt 
vinden. Zo hoef je niet meer zelf op zoeken naar 

nieuwsberichten maar staat alles overzichtelijk 
op een rijtje.  
Open de app en klik linksboven op het tandwieltje 
van instellingen. Halverwege het scherm zie je 
TIJDLIJN. Als je hier op klikt kom je op het scherm 
waar je de tijdlijn kunt inschakelen. Je kunt dit 
ook altijd weer ongedaan maken via het 
instellingenscherm.  
 
Studiedag 7 december 
Op 7 december heeft het team van de Vuurvogel 
een studiedag. We gaan die dag starten met het 
onderzoek: “Hoe geef je een goede begrijpend 
lezen les?”. Uit onderzoek blijkt dat goed kunnen 
lezen (technisch) een voorwaarde is om de 
teksten goed te kunnen begrijpen. Maar ook 
kennis over het onderwerp waarover je leest en 
een grote woordenschat zijn belangrijk. Over 
begrijpend lezen zijn veel verschillende 
opvattingen. We gaan onderzoeken wat de meest 
effectieve manier is om begrijpend lezen te 
oefenen met onze kinderen. We maken gebruik 
van bestaande (wetenschappelijke) onderzoeken 
en bestaande literatuur.  
Mocht je het interessant vinden; hier vind je wat 
linkjes naar artikelen die gaan over dit 
onderwerp: 
 
jonge kinderen en begrijpend lezen/luisteren 
 
waarom veel tijd besteden aan begrijpend lezen 
niet altijd leidt tot betere resultaten (tekst in het 
engels) 
 
Maak van je klas een taalgemeenschap 
 
begrijpend lezen en luisteren  
 

https://didactiefonline.nl/artikel/kennis-van-de-wereld-is-zijn-opstapje
https://www.theatlantic.com/education/archive/2018/04/-american-students-reading/557915/
https://www.theatlantic.com/education/archive/2018/04/-american-students-reading/557915/
https://didactiefonline.nl/artikel/maak-van-je-klas-een-taalgemeenschap
https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/begrijpend-luisteren-en-begrijpend-lezen-in-het-basisonderwijs
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Dit is lang niet dekkend, maar zo krijg je een beeld 
waar we mee bezig zijn. Op het internet is heel 
veel informatie te vinden. Ook informatie die 
elkaar kan tegenspreken. We hebben geleerd hoe 
we goede onderzoeken kunnen onderscheiden 
van minder goede onderzoeken en hoe we deze 
kritisch kunnen lezen. We nodigen als er behoefte 
aan is experts uit om ons meer kennis te geven en 
lezen samen veel vakliteratuur. Zo maken we ons 
onderwijs iedere dag een beetje beter. 
 
 
 
 

 
Fijne (werk-)week! 

 
Team de Vuurvogel 

 
 
 
 
 
 
 


