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Jaargang 10 editie 06 
 

AGENDA 

8 februari Weer naar school 
12 februari Brigitte jarig 
13-21 februari Voorjaarsvakantie 
25 februari Britt jarig 
 

CAMPUS 

Lopend vuurtje 
Om in de positieve stemming te blijven vind je hier 
weer een vrolijke editie van het lopend vuurtje. 
Leuke nieuwtjes, grappige weetjes en een nieuw 
RaadJePlaatje. Lees snel verder! 
 
Ouders MR Plein013 
In de bijlage vind je een oproep voor de 
oudergeleding van de OPR (de MR) van Plein013. 
 

OPVANG 

 Tijdens de lockdown zijn er helaas ouders en 
kinderen die kinderopvang de Vuurvogel moeten 
missen. Om toch met hen in contact te blijven 
hebben de pedagogisch professionals verschillende 
manieren bedacht. Zo kunnen ouders op de hoogte 
blijven over wat we op de groep doen met 
betrekking tot het thema en de dagelijkse 
bezigheden. Per mail is er een activiteitenboekje 
verstuurd naar ouders gekoppeld aan de huidige 
thema ‘Dit ben ik!’. Op deze manier kunnen ze alsnog 
vanuit huis bezig zijn met het thema. Daarnaast 
blijven we in contact met ouders middels de ouder-
app. Hierin sturen we ouders berichten, krijgen we 

weer lieve berichten terug en spreken we elkaar via 
telefonisch contact. 

Video nieuwe ruimte en uitleenbox 
De peuteropvang heeft een totaal nieuwe ruimte. 
Hiervan is een video gemaakt en verstuurd naar 
ouders van de peuteropvang. Op deze manier 
konden ouders en kinderen al kennis maken met de 
nieuwe ruimte.                                                                   
De peuteropvang heeft de ouders een mogelijkheid 
aangeboden om de ontwikkeling van hun kinderen 
thuis te stimuleren middels een uitleen-box. Hierin 
vinden ouders verschillende ontwikkelingsmaterialen 
om de ontwikkeling van hun kind te kunnen blijven 
stimuleren en bevorderen. 
Dinsdag en donderdag 
zetten de pedagogisch 
professionals deze bij de 
voordeur van de gezinnen. 
In de box zitten onder 
andere prentenboeken, 
kralenplanken, 
combinatiespel en puzzels. 
 
Thuis pakketten 
Er zijn thuis-pakketten samengesteld voor de 
kinderen die niet naar de opvang kunnen komen. 
Daarom is er een manier bedacht om de opvang naar 
de gezinnen toe te brengen en hebben alle groepen 
pakketjes gemaakt met activiteiten en ideeën die 
thuis uitgevoerd kunnen worden. Hierin staan 
verschillende ideeën waarmee ouders spelenderwijs 
aan de slag kunnen met hun kind. Bijvoorbeeld een 
paar activiteiten gericht op het thema waar de 
groepen op dit moment mee bezig zijn, namelijk ‘Dit 
ben ik!‘. Deze pakketten gingen we één voor één 
langs de deuren afleveren. Wat was het leuk om de 
kinderen en ouders even te kunnen zien!  
Alle peuters die op dit moment aan het wennen 
zouden zijn bij de Zwaluw, hebben ook allemaal een 
Zwaluw-thuispakket gekregen. Ouders krijgen dan 
een idee hoe het er op de Zwaluw-groep aan toe 
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gaat en kunnen kinderen alvast met de activiteiten 
oefenen.  
We missen hen allemaal en hopen ze gauw weer te 
verwelkomen! 

 

SCHOOL 

 
Uitslag RaadJePlaatje 
De winnaar van de RaadJePlaatje thuiswerkplek is 
bekend. Er waren maar liefst 2 inzendingen en die 

waren bijna goed, maar niet helemaal.       

 De juiste uitslag moest zijn: 

1. Kelly 2. Liz 3. Arielle 

4. Eefje 5. Hanneke 6. Erika 

7. Imke 8. Laura 9. Brigitte 

Maar de inzending met de meeste juiste antwoorden 
kwam van Martijn (en Isabelle) vanuit Klaslokaal 
Keuken 21 met maar liefst 5 goede antwoorden. Zij 
winnen het prachtige boek: 

 
De klassieker Matilda van Roald Dahl 

 
Verderop in dit Lopend Vuurtje vind je een nieuwe 
RaadJePlaatje. 

 

Nieuwsbrief Bibliotheek 
Onderaan in dit lopend vuurtje vind je de nieuwsbrief 
van de Bibliotheek. Het staat vol met lekker lezen 
tips. Van de leukste boeken tot tips voor het 
schrijven van je eigen verhaal. Vergeet straks dus niet 
door te scrollen! 
  
Vliegende start  
De Vuurvogel heeft een 
primeur! Voor de 
allereerste keer komen 
peuters met de kleuters 
online en doen ze mee met 
het thuiswerk van de 
groepen 1-2. Hierdoor 
maken ze alvast kennis met 
hun klasgenootjes en de juf. In de veilige nabijheid 
van papa, mama, opa of oma, sluiten ze aan bij de 
online activiteiten. We beginnen met een 
welkomstlied. Daarna mogen ze vertellen hoe het 
met ze gaat, bespreken we de gemaakte werkjes, 
doen we een taal- of rekenactiviteit en sluiten we af 
met een lied. Afgelopen week hebben we 
bijvoorbeeld de kleutercupsong geleerd, de dieren 
op de Noord- en Zuidpool geteld, plaatsbepalingen 
geoefend, gerijmd en kritisch geluisterd naar een 
verhaaltje. Het is elke dag genieten van al die vrolijke 
enthousiaste kinderen die vol trots meedoen!  

  
 
Nieuwe collega Terris 
Met trots mogen we onze nieuwe collega Terris 
voorstellen aan het team. Terris is vanaf 1 februari bij 
ons op school komen werken. Jippie! Ze stelt zich 
even aan jullie voor...  
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Via deze weg wil ik 
mezelf graag even 
voorstellen als nieuwe 
medewerkster van de 
Vuurvogel. Mijn naam is 
Terris Borger, ik ben 26 
jaar en ik kom 4 dagen 
op de Vuurvogel werken 
als onderwijsassistente 
in de onderbouw. 
Hiervoor heb ik op een 
taalschool en in het 
speciaal onderwijs 
gewerkt, die mooie ervaringen neem ik mee om hier 
een fijne start te maken. Ik heb er heel veel zin in. 
Tot snel! 
 
Bananenbrood 
Vorige keer deelden wij een recept voor een 
feestontbijtje, om de ochtendstress voor te zijn en de 
middagverveling tegen te gaan. Nu hebben we weer 
iets bedacht om in de middag mee bezig te zijn. We 
gaan voor een lekker tussendoortje of iets voor bij de 
lunch: Bananenbrood!  
 
Voor in 1 bakvorm heb je het volgende nodig: 

- 3 bananen 
- 200 gram meel 
- 1 eetlepel bakpoeder 
- 2 eieren 
- 2 theelepels kaneel 
- 2 theelepels speculaaskruiden 
- 100 ml melk 
- 1 theelepel honing 

 
(Wil je ook een brood maken voor iemand anders 
bijvoorbeeld je buurvrouw of je oma? Dan moet je 
de ingrediënten van het recept even aanpassen -> 
goed uitrekenen dus!) 
 
Hoe ga je het maken? 

- Verwarm de over op 180 graden. 

- Pureer de bananen in een blender of prak ze 
fijn.  

- Voeg de eieren, melk en honing toe. 
- Meng in een andere kom alle ‘droge’ 

ingrediënten: het meel, bakpoeder, kaneel 
en speculaaskruiden. 

- Voeg de ingrediënten nu allemaal samen en 
mix het tot een mooi stevig beslag. 

- Leg in de bakvorm bakpapier en vul de vorm 
met het beslag 

- Zet het bananenbrood ongeveer 40 minuten 
in de oven.  

 
Wij zijn benieuwd of het jullie lukt. Eet smakelijk! 
 
Een ommetje lopen! 
Wist je dat de Vuurvogels elkaar gezond en in 
beweging houden door ‘samen’ elke dag een 
ommetje te lopen? Dit doen we met de app 
“Ommetje”. Het personeel motiveert elkaar elke dag 
weer om 20 minuutjes een rondje te lopen. Elke dag 
worden de plaatsen op de ranglijst ook weer 
verschoven, doordat er door alle juffen flink wat 
punten worden gescoord. Ook weten we steeds iets 
meer over onze hersenen, omdat je wordt beloond 
met weetjes.  
 
Het is nu ook tijd voor jullie om in beweging te 
blijven en de buurt te verkennen. Ook dit doen we 
samen. Download de app “Ommetje” en voeg deze 
code in: MH3EM. Je wordt dan toegevoegd aan het 
team voor alle leerlingen van de Vuurvogel. Lukt het 
jou om boven aan de ranglijst te komen? 
 
Leven van een online juf 
Online beleven we steeds leuke en grappige 
situaties. Deze willen we jullie natuurlijk niet 
onthouden. Afgelopen weken kwamen onder andere 
de volgende momenten voorbij: 
 
Zo kwamen we erachter dat niet alleen onze 
instructies, maar ook ons interieur inspirerend is 
voor kinderen en ouders.   
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En het is tijdens een online les toch wel handig dat je 
elk moment naar de wc kan, maar of het ook 
verstandig is? 

 

 
 
Verder werden er verschillende “lekker kletsen 
zonder juf” gesprekken aangemaakt, maar waarbij de 
juf dan toch ook toegevoegd werd.  
 

 
 
Kom in de carnaval stemming  
Zin om toch een beetje in de carnavalssferen te 
komen dit jaar? Doe dan mee met het maken van 

een masker. Wat moet je doen? Knip het masker in 
de bijlage uit. Versier het masker zo mooi mogelijk. 
Je mag lekker creatief zijn. Maak een foto met het 
masker op en stuur het op 
naar evi.vanmierlo@opmaatgroep.com vóór 
zaterdag 13 februari. Dan maken wij daar een mooie 
collage van, die we posten op de Instagram van De 
Vuurvogel.  

Carnaval in Kruikenstad 
Klopt jouw groen/oranje-hart ook in dit bijzondere 
jaar? En mis jij carnaval net als vele andere kruiken 
ook enorm? Laat de straten van Tilburg stralen in 
GROEN en ORANJE! 
Kruikenstad vraagt alle inwoners van Tilburg om van 
maandag 8 februari tot en met zondag 21 februari 
zijn of haar raam, gevel en/of straat te versieren. 
Samen kleuren we Tilburg in onze carnavalskleuren. 
Op deze manier zal er een grote glimlach op ieders 
gezicht verschijnen als we lopend, op de fiets of in de 
auto door Kruikenstad rijden. 
Meld je vanaf 1 februari hier aan, zodat iedereen op 
deze plattegrond kan zien waar groen/oranje-
versiering hangt. Ga warm ver- of gekleed op pad in 
Kruikenstad. Kinderen kunnen met deze Kruiken-
bingokaart spelenderwijs meegenieten van de 
wandeling. Nomineer 
het mooiste 
Kruikenraam door het 
winnende adres te 
mailen naar 
educatie@kruikenstad
.nl en de winnaar 
wordt beloond met 
een groen/oranje-
prijs, uitgereikt door 
Tjeuke.  
 
Marcelle leest voor 
Wethouder Marcelle Hendrickx vindt het heerlijk om 
voor te lezen. Om haar steentje bij te dragen leest ze 
in dit filmpje voor aan alle kinderen van Tilburg: 
https://youtu.be/doOLXKe0iLs 

mailto:evi.vanmierlo@opmaatgroep.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqsIJCxMA3zgxATqaiWgxh85PpcI3MlrckYckbP3RmStuSFw/viewform
https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?mid=1NiLA_Z7eHWdOpAZk0u-3vkVojUrFeBRT&ll=52.153977740754584%2C5.291265999999997&z=7
https://www.kruikenstad.nl/wp-content/uploads/2021/01/Bingokaart-raamversiering.pdf
https://www.kruikenstad.nl/wp-content/uploads/2021/01/Bingokaart-raamversiering.pdf
mailto:educatie@kruikenstad.nl
mailto:educatie@kruikenstad.nl
https://youtu.be/doOLXKe0iLs
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RaadJePlaatje 
In het vorig lopend vuurtje kon je spieken op de thuiswerkplekken van het personeel. Kon jij raden wie op welke 
plek zit te zwoegen? Of kon je kind misschien helpen kenmerkende details te vinden? Bovenaan kun je de juiste 
antwoorden terugvinden. Niet getreurd als je de prijs net bent misgelopen, want hier is een nieuw RaadJePlaatje! 
Wie houdt ons gezelschap tijdens deze lockdown? Weet jij welke huisgenoten bij wie horen? Je kunt jouw 
antwoord sturen naar brigitte.ijpelaar@opmaatgroep.com 
 

 
“Ons gezelschap tijdens de lockdown” 

1.  2.  3.  

4.  5.  

 
Om je een beetje te helpen vertellen we van wie deze huisgenoten kunnen zijn (in willekeurige volgorde 

natuurlijk): 
 

Ivette, Kelly, Katja, Terris, Brigitte  
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Bijlage Nieuwsbrief Bibliotheek 

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021   

• Laat je inspireren: lekkerlezen.nu (ook voor VVE en VO) 
Kinderboekenmakers (schrijvers en illustratoren) geven tips over kinderboeken. Deze tips zijn bedoeld voor 

kinderen, ouders, leerkrachten en iedereen die van kinderboeken houdt. Deel de website. Zegt het voort, zodat 

zoveel mogelijk kinderen lekker gaan lezen! 

https://lekkerlezen.nu/ 

• Lekker lezen met Matilda! 
Vier keer per jaar laat Matilda je de leukste boeken zien. Dit keer in de bijlage de voorjaarseditie. 

• Lezergame! 

Wat moet je doen als je niet meer weet wat je wilt lezen? Joran staat voor deze vraag nadat hij net de laatste 

bladzijde uit z'n boek heeft gelezen. Kees weet er wel raad mee en verrast Joran met De LezerGame! 

 

Een spel vol opdrachten, uitdagingen en moeilijke keuzes die Joran helpen met het vinden van een nieuw 

boek. Maar hij moet oppassen voor de Anti-Lezer!  

 

Weet je even niet wat je moet (voor)lezen? Speel De LezerGame! Te vinden op onze website.  

 

Verhaalkaartjes Winter 

Creatief schrijven is ontzettend uitdagend en leerzaam om te doen en start allereerst bij creatief denken. Het 

losmaken van de fantasie, het bedenken van een gek, spannend, grappig verhaal en de verbeeldingskracht 

laten werken. Een verhaal kunnen schrijven betekent dat je in staat moet zijn om je eigen ideeën en gedachten 

en overtuigingen aan anderen over te dragen. Met de verhaalkaartjes in de link kun je kinderen creatief laten 

schrijven. 

Zie: verhaalkaartjes 

https://lekkerlezen.nu/
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/creatief-schrijven-met-20-winterse-verhaalkaartjes/?utm_source=Onderwijs+Maak+Je+Samen&utm_campaign=eddd3cb6c2-nieuwsbrief_december2020&utm_medium=email&utm_term=0_5e25a52896-eddd3cb6c2-123762557&mc_cid=eddd3cb6c2&mc_eid=08184906e1
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Bijlage carnavalsmasker  

Carnavalsmasker 
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Bijlage oproep ouders OPR Plein013 

Voor het nieuwe schooljaar is de OPR op zoek naar: 
• 3 OPR-leden namens de oudergeleding regulier onderwijs 
• 2 OPR-leden namens de personeelsgeleding regulier onderwijs 
• 1 OPR-lid namens de personeelslgeleding speciaal basis onderwijs 
• 1OPR-lid namens de oudergeleding speciaal onderwijs 
 
Wat doet een OPR lid? 
1. We praten mee over en hebben invloed op de manier waarop het beleid in de 
regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd 
wordt; 
2. We denken mee over de manier waarop extra ondersteuning aan kinderen 
geboden kan worden; 
3. We bouwen kennis en kunde op over het bredere netwerk van scholen; 
4. We bouwen kennis op over Passend Onderwijs. 
 
Tijdsinvestering 
De OPR vergadert minimaal 6 x per jaar, 2 uur per keer. U wordt geacht voor de 
vergadering de toegezonden stukken te lezen. Naast de vergadertijd kan het zijn dat er 
bepaalde actiepunten uitgevoerd moeten worden. 
 
Interesse voor kandidatuur? 
Geïnteresseerde kandidaten melden zichzelf direct aan via het mailadres van de OPR: 
opr@plein013.nl  vóór 28 februari 2021!De beschikbaar gestelde kandidaten ontvangen via de mail een 
uitnodiging om een korte persoonlijke motivatie op te stellen. Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen per 
geleding dan zal er een verkiezing plaatsvinden. Op 1 maart 2021 ontvangen dan alle MR-en een kieslijst. 
 
Voor meer informatie zie: http://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-enregels/ondersteuningsplanraad/  
 
Vergoeding 
Ouders 
Als lid van de OPR heeft u recht op een vrijwilligersvergoeding per vergadering. 
Personeel 
Personeelsleden krijgen vergoeding in uren binnen hun normjaartaak. 
 
Stelt u zich beschikbaar? 
Wilt u zich beschikbaar stellen als OPR lid? Meld u dan nu aan door een mail te sturen naar 
opr@plein013.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
Verkiezingscommissie OPR Plein 013 

mailto:opr@plein013.nl
http://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-enregels/ondersteuningsplanraad/
mailto:opr@plein013.nl
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Fijne (werk-)week! 
 

Team de Vuurvogel 

 


