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AGENDA 

01 t/m 16 mei  meivakantie 
19 mei   praktisch verkeersexamen  
24 mei 2e Pinksterdag, alle leerlingen 

vrij  
25 mei t/m 04 juni Entreetoets groep 7 
28 mei schoolfotograaf 
31 mei KCR-vergadering 
 

CAMPUS 

babynieuws 
Laura (van de opvang) en Pim hebben een meisje 
gekregen. Op 11 maart is Filou geboren. We wensen 
Laura, Pim en Filou heel veel geluk samen.  
 

SCHOOL 

Rond carnaval hoopten we nog allemaal dat de  
maatregelen die we moesten treffen om veilig naar 
school te gaan niet al te lang hoefden te duren. We 
hoopten dat we rond de meivakantie op school ook 
wat regels zouden mogen versoepelen. Het blijkt nu 
dat dat iets te optimistisch gedacht is. Het ziet er 
voorlopig niet naar uit dat we de regels over bijv. het 
halen en brengen, het dragen van mondkapjes en het 
ontvangen van ‘derden’ op school kunnen 
versoepelen. Ook na de meivakantie blijven dus alle 
bestaande maatregelen van kracht. Mede dankzij 
jullie goede opvolging hiervan hebben we pas 1 keer 
een klas in volledige quarantaine naar huis hoeven 
sturen. We kloppen het steeds maar af, zeker als we 
dit vergelijken met andere scholen.  
 
In een vorige Lopend Vuurtje hebben we al 
geschreven dat we de kleine bubbels in de klas 
hebben afgeschaft. Dat was organisatorisch niet te 
doen. De ‘bubbels’ die we nu hebben, per groep, zijn 
makkelijker te organiseren en beter vol te houden. 
Dat betekent dat er in de klassen geen andere regels 
gelden. Bij het buiten spelen zorgen we ervoor dat de 

kinderen niet ‘mengen’ met de andere groepen. Dat 
doen we ook zo op het werkplein. De reden om dit zo 
in te richten is dat we, als er een besmetting is, maar 
1 groep in quarantaine hoeven te doen. Als de 
groepen mengen dan kan het zijn dat bij een 
besmetting de hele bouw in quarantaine moet en dat 
willen we natuurlijk voorkomen.  
 
Je kunt je voorstellen dat het voor al het personeel 
op school ook spannende tijden zijn. Ook in onze 
thuissituaties hebben we kwetsbaren die we niet 
willen besmetten. Ook wij zijn voorzichtig! We zijn 
jullie echt dankbaar dat jullie samen met ons en de 
kinderen voorzichtig zijn. Hopelijk kunnen we na de 
zomervakantie weer ‘gewoon’ naar school.  
 
Audit 
Donderdagmiddag 28 april hebben we de 
auditcommissie op school gehad. Daarvoor hebben 
we documenten aangeleverd. Het HPP-plan, een 
resultatenanalyse, het MT heeft een zelfscan 
gemaakt die is vergeleken met de antwoorden die 
het team heeft gegeven op een schoolscan. 
De auditcommisssie heeft gesprekken gevoerd met 
de kwaliteitscoordinator, directie, MT, 
leerteamvoorzitters en een aantal leerkrachten.  
Uit de documentenanalyse en de gesprekken blijkt 
dat de Vuurvogel een consistent verhaal vertelt. We 
nemen besluiten vanuit 
onze visie, het team 
heeft grote expertise op 
bestaande 
problematieken maar 
weet ook goed nieuwe 
ontwikkelingen mee op 
te pakken. Erg trots op 
dit mooie resultaat. Er 
komt een bordje aan de 
deur te hangen zodat iedereen kan zien dat we een 
HPS-school zijn.  
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Opbrengsten Midden toetsen 
Op de Vuurvogel kijken we goed hoe kinderen zich 
ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden. We 
kijken daarbij niet alleen naar kennis en 
vaardigheden maar ook naar burgerschapsvorming 
en persoonsvorming. Dat doen we met thema's als 
‘Wie ben ik en hoe speel en werk ik samen met 
anderen, hoe zorgen we voor elkaar, hoe kunnen we 
voor duurzaamheid zorgen’. De groei in kennis en 
vaardigheden meten we het gehele jaar door met 
ons formatief handelen, waarover in een eerder 
Lopend Vuurtje een uitleg heeft gestaan. Ook meten 
we twee keer per schooljaar de ontwikkeling met de 
CITO tussentoetsen. Dat hebben we in maart jl ook 
weer gedaan en wat kunnen we trots zijn op onze 
Vuurvogels. Ondanks de lockdown hebben de 
kinderen veel groei laten zien en hoeven wij op 
school niet te spreken over ‘achterstanden’. 
Natuurlijk zijn er altijd doelen om aan te werken 
samen, maar we zijn ongelooflijk blij dat de kinderen 
(het samen met hun ouders/verzorgers en hun 
leerkrachten) zo goed gedaan hebben.  
We brengen in de leerteams in kaart waar we aan 
gaan werken en daar is het vervolg op het onderzoek 
hoe we begrijpend lezen kunnen versterken één van 
de aanbevelingen op. In groep 1-2 zijn de 
leerkrachten hard aan het werk om hun thema's 
HPO-proof te maken en de kinderen van groep 2 
goed voor te bereiden op groep 3. In groep 3 en 4 
zijn de leerkrachten aan de slag met de cruciale 
leermomenten van rekenen en hoe ze deze goed 
kunnen omzetten naar context rekenen (verhaaltjes 
sommen), want die zijn vaak erg lastig voor de 
kinderen. In groep 5 t/m 8 hebben de leerkrachten 
de instructies van rekenen helemaal in kaart 
gebracht en bekeken hoe ze de kinderen kunnen 
leren om complexe rekenopdrachten stap voor stap 
met scaffholds, (daar bedoelen we me mee dat we 
‘steigers’ om het kind heen bouwen) aan te leren. 
Kortom, we scoren goed als school, maar vinden het 
bovenal belangrijk dat we steeds zoeken naar hoe we 
ons onderwijs NOG beter vorm kunnen geven en alle 

kinderen optimaal kunnen helpen bij hun 
ontwikkeling.  
 
formatie schooljaar 2021-2022 
Hieronder kun je de groepsverdeling voor volgend 
schooljaar lezen. Zoals je ziet hebben we twee 
groepen 3. De verdeling van de leerlingen over de 
groepen is nog niet gemaakt. Deze zal later met de 
betrokken ouders worden gecommuniceerd.  
 

Groep Leerkracht(en) 

Zwaluwgroep Viola van Veenendaal & Ped. 
Medewerker. 3 ochtenden 

Groep 1-2a Lotte de Volder  

Groep 1-2b Kelly Stoop 5  

Groep 1-2c Linda Overeem 5 dagen tot aan de 
kerstvakantie) Na de kerstvakantie 
duobaan met Katja van Wijk 

Groep 3a Liz van Gils  

Groep 3b Evi van Mierlo  

Groep 4 Hanneke van de Ven & Erika 
Matijsen (3 & 2 dagen) 

Groep 5 Eefje Verheijden (5 dagen) 

Groep 6 Ivette Wouters en An van Otterdijk 
(3 & 2 dagen)  

Groep 7 Laura Zijlstra  

Groep 8 Ariëlle van den Braak  

Leraar ondersteuner Evelien Gijezen  

Onderwijsassistent Terris Borger  
 Britt Kollau  

Gymdocent Lieke van Woerkom 

Kwaliteitscoördinator Imke Denissen (3,5 dagen) 

Teamleider Erika Matijsen (0,5 dag) 

Directeur Brigitte IJpelaar (4 dagen) 

 
invulling van zwangerschapsverlof 
Katja van Wijk: Katja zal op 11 juni as. met verlof 
gaan. Linda Kuijpers zal haar verlof gaan invullen. Dat 
betekent dat groep 1-2c tot aan de kerstvakantie 
fulltime les krijgt van Linda. Na de kerstvakantie 
komt Katja terug van verlof en zal zij samen met 
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Linda de klas begeleiden. We zijn erg blij met deze 
oplossing.  
 
Laura Zijlstra: Laura gaat op 24 juni met verlof. Voor 
dit verlof is een vacature uitgezet.  
 
Ivette van Woensel: Ivette zal op 26 juni met verlof 
gaan. Voor de invulling van dit verlof is een vacature 
geplaatst 
 
tevredenheidsenquête 
Op woensdag 21 april heb je in de ouder-app een link 
ontvangen om de jaarlijkse tevredenheidenquête in 
te vullen. Vandaag (vrijdag 30 april) is de laatste dag 
om dit te doen. Al heel wat ouders hebben dit 
ingevuld, waarvoor onze dank, maar nog niet 
voldoende voor een betrouwbare uitslag. Heb je het 
nog niet gedaan? Kijk dan even in de app naar het 
berichtje van 21 april. Vorig jaar gaven jullie ons 
gemiddeld een 8,2. We hopen dit jaar ook weer zo’n 
mooie score te krijgen!  
 
Overblijven 
Vorige maand gaf Cindy (moeder van Tibe) aan niet 
meer te kunnen begeleiden bij het overblijven. Cindy, 
heel hartelijk bedankt, namens alle Vuurvogeltjes, 
voor jouw fijne hulp bij het overblijven. 

 
Gelukkig is haar plaats 
inmiddels al weer ingevuld. 
Shirley, de tante van Alice, 
komt het overblijfteam op 
donderdag en vrijdag 
ondersteunen. Daar zijn we 
heel blij mee. We wensen 
Shirley een heel fijne tijd toe 
op de Vuurvogel! 

Lijkt het je ook leuk om 1 of meerdere dagen per 
week te ondersteunen bij het overblijven? Stuur dan 
een mailtje naar Fatima.  
fatima.vandeven@opmaatgroep.com  
 
 

Praktisch verkeersexamen 
op 19 mei hebben leerlingen van groep 7 & 8 hun 
praktisch verkeersexamen. Omdat dit veel inzet van 
ouders, opa’s en oma’s, ooms, tantes etc vraagt 
organiseren we dit altijd samen met basisschool De 
Elzen. Zo kunnen we de verkeersposten over twee 
scholen verdelen.  Dit jaar doet de Elzen niet mee 
aan het praktisch verkeersexamen en moet de 
Vuurvogel dus alle posten bemensen. We zijn echt 
ontzettend blij dat dat is gelukt. Wat een grote 
betrokkenheid van onze ouders (en hun familie en 
kennissenkring) om te zorgen dat het door kan gaan!  
Bedankt, vooral namens de leerlingen van groep 7 & 
8.  
 
Herdenken en vieren op de Vuurvogel 
Een stukje geschiedenis…. 
De Vuurvogel (Openbare Lagere School) is een 
openbare school waar tijdens de Tweede 
Wereldoorlog ook veel Joodse kinderen zaten. Een 
van die kinderen was Roosje Mozes, een meisje van 
13 jaar. Zij is in 1941, net als alle andere Joodse 
kinderen, opeens niet meer welkom op de Openbare 
Lagere School en moeten ze naar een kleine school in 
een noodlokaal. Vanaf 1942 worden Joden 
weggevoerd uit Tilburg naar Vught, waaronder de 
familie Mozes. In 1943 wordt Roosje gedeporteerd 
naar Polen waar ze op 12 juni 1943 wordt gedood.  
 
Na de oorlog wordt er een reünie georganiseerd 
door de klas van 1941 van de Openbare Lagere 
School. Daar wordt pijnlijk duidelijk hoeveel (Joodse) 
klasgenoten de oorlog niet hebben overleefd. Zo 
wordt het idee geboren om een herdenkingssteen te 
maken met de namen van de overleden kinderen uit 
de klas.  
 
De betreffende herdenkingssteen is sinds een paar 
jaar weer terug op de Vuurvogel. De steen staat 
beneden in de hal in de vitrine. Ieder jaar besteden 
we hier in alle klassen aandacht aan op een manier 
die passend is bij de leeftijd van de kinderen. We 

mailto:fatima.vandeven@opmaatgroep.com
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doen dit altijd in de laatste week voor de 
meivakantie. 
 
Wisselmiddag 
De wisselmiddag is de dag waarop de leerlingen van 
groep 8 gaan kennismaken op het voortgezet 
onderwijs. We sluiten hier altijd bij aan door op die 
datum onze eigen wisselmiddag te organiseren. De 
leerlingen gaan dan in de middag kennismaken met 
de leerkracht van het nieuwe schooljaar. Dit jaar valt 
de wisselmiddag voor ons heel ongunstig. Naast dat 
het heel vroeg in het jaar valt, op 17 juni, valt deze 
ook precies in de periode van de Cito-E-toets. We 
hebben om die reden de wisselmiddag verplaatst 
naar 15 juli. De leerlingen van groep 8 gaan wel op 
17 juni naar hun nieuwe school. Op 15 juli zullen zij 
dan een andere activiteit op school doen.  
 
Koningsspelen 
Hieronder lees je belangrijke informatie over de 
Koningsspelen op 30 april. Deze informatie heeft op 
23 april in de schoolapp gestaan! 
 
Voor de groepen 3 t/m 8 
 
Locatie: FC Tilburg, Spoordijk 30 (5018 GH, Tilburg) 
Datum: vrijdag 30 april 
Starttijd:  8:45 uur  
Ophaaltijd: tussen 14:00 en 14:30 
 
Ook op de sportdag houden we rekening met de 
‘bubbels’ van de klassen en zorgen we dat de 
groepen niet gaan mengen. We hebben dus dit jaar 
geen hulp van ouders nodig. Jammer, want de 
sportdag is altijd extra gezellig met jullie inzet! 
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met jullie 
sporten.  
De groepsleerkracht zorgt voor een dag vol sport- en 
spelplezier met de eigen groep. De eigen leerkracht 
is de begeleider van de groep.  
 

Om thuis al helemaal in de feeststemming te komen, 
kun je het dansje 'Zij aan zij' van Kinderen voor 
kinderen oefenen. 
 https://www.youtube.com/watch?v=PCVjw1Qzh9o  
Wij hebben er ontzettend veel zin in.  
 
Koningsspelen met een “Gouden randje”  
De koningsspelen van dit jaar is 
er één met een Gouden randje. 
Aan het eind van deze dag wordt 
namelijk “De Javaj Smeets Cup” 
uitgereikt. Javaj was een echte 
voetballer, hij vond het heerlijk 
om doelpunten te maken maar 
hij was ook een echte 
teamspeler. Samen met zijn 
vriendjes plezier maken tijdens 
het sporten.                                                                                                                                                                                                                  
Deze koningsspelen staat het 
sporten met elkaar centraal. 
Welke groep is het sportiefst? 
Sportiviteit betekent niet dat je 
goed moet zijn in sporten, maar 
dat je gemotiveerd bent, 
samenspeelt en ervoor zorgt dat 
je met elkaar een fijne dag 
beleeft. De cup wordt aan het 
einde van de dag uitgereikt aan 
de desbetreffende groep. De cup 
krijgt een plaatsje in de klas. 
 
 
Koningsspelen voor groep 1-2 
De leerlingen van groep 1-2 hebben de 
koningsspelen op school. Er zijn spellen binnen en 
buiten neergezet. We gaan zelfs sporten in de grote 
gymzaal boven.  
Werkgroep Koningsspelen groep 3 t/m 8 
Lieke en Laura 
 
Naar de BSO na de koningsspelen 
De kinderen die naar de BSO gaan op vrijdag zullen 
door de leerkrachten mee terug worden genomen 
naar school. Daar worden ze naar onze eigen BSO 
gebracht of ze worden opgehaald door hun BSO.  

https://www.youtube.com/watch?v=PCVjw1Qzh9o
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Uitslag van de OPR verkiezingen 
De verkiezingen voor de ondersteuningsplanraad 
(OPR0 van Plein013 zijn geweest. Petra Heijnekamp, 
moeder van Pim (groep 1-2)  en Netje (groep 8) en 
Tijl is verkozen als nieuw lid. Petra, van harte 
gefeliciteerd en heel veel succes.  
 

Inzamelen lege batterijen 
Zoals je weet kun je je textiel bij de Vuurvogel 
inleveren. Ook je lege batterijen kun je op de 
Vuurvogel kwijt.  We hebben een 
inzamelmeubel van Stibat op school staan, waar 
kinderen hun lege batterijen kunnen inleveren. 
Zo helpt de school weer een beetje mee aan een 
beter milieu! 
 
Urban BSO Spoorpark 
Beste ouders, zoals jullie waarschijnlijk al in het 
nieuws gehoord hebben is de buitenschoolse opvang 
(bso) weer volledig open. Daar zijn we natuurlijk 
ontzettend blij mee! De bso is niet alleen een plek 
voor kinderen waar ze na school kunnen uitrazen, 
spelen en ontspannen met hun vrienden. Het is ook 
een fijne plek waar kinderen terecht kunnen terwijl 
ouders aan het werk zijn. Onze pedagogisch 
professionals zijn opgeleid om kinderen te helpen bij 
de ontwikkeling. 
 
We zitten in het Spoorpark in Tilburg met onze 
buitenschoolse opvang (bso). 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. 
 
 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) 
  
Contact 
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 
Directeur Urban BSO Spoorpark 
06-83201836 
j.wens@kinderstadtilburg.nl 

 
Fijne vakantie! 

 
Team de Vuurvogel 

 
 
 
 
 
 
 


