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Jaargang 10 editie 11 
 

AGENDA 

3 juni  Terris jarig 
4 juni  groep 1-2 vrij  
5 juni  Kelly jarig 
11 juni  ouderdag 
11 juni  Katja gaat met verlof 
16 juni  studiedag, alle leerlingen zijn vrij  
24 juni Laura gaat met verlof 
25 juni groep 1-2 vrij 
1 juli studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
5-9 juli leeskraampje op parkeerplaats 
 

CAMPUS 

Ouderdag 
Niet alle kinderen alle kinderen groeien op in 
een gezin met een vader en een moeder. Er zijn 
veel verschillende gezinssamenstellingen 
Daarom doen we op De Vuurvogel niet aan 
moederdag of vaderdag. Op de Vuurvogel 
hebben we ‘ouderdag’. De kinderen maken op 
school een kleinigheidje dat je op 11 juni van je 
kind krijgt. We wensen jullie allemaal een heel 
fijne ‘Ouderdag’ op 11 juni.  
  

SCHOOL 

Babynieuws 
We waren nog niet klaar met de nieuwe aanwas 
van Vuurvogeltjes 
vanuit het team. Ook 
An, leerkracht van 
groep 6, is zwanger. Zij 
gaat na de 
zomervakantie met 
verlof.  
 

 
Verkeersslang 
Springen jouw kinderen elke ochtend bij je in de 
auto? Weet je hoe leuk en gezond het is om 
lekker met ze te gaan lopen of fietsen? En 
veiliger, omdat je kinderen snel streetwise 
worden!  
De Verkeersslang is een leuk spel voor 
basisscholen. Het spel duurt 1 week. In deze 
week dagen we alle kinderen en ouders uit om 
zo vaak mogelijk op een ándere manier dan met 
de auto naar school te komen… Kan jij je 
kinderen lopend of fietsend naar school 
brengen?  
De Vuurvogel doet mee met de Verkeersslang 
van 7 juni tot 11 juni. 
De voordelen van lopen en fietsen naar school 
op een rijtje:  

• het is gezonder 
• het is leuker 
• het is leerzamer 
• het is veiliger 
• het is duurzamer 

Kun je écht alleen met de auto komen? Parkeer 
dan op een flinke afstand van school en loop het 
laatste stukje met je kind mee. Dan krijgt je kind 
een sticker voor ‘lopen’.  
Ga jij de uitdaging aan? Meer weten? Kijk 
op www.verkeersslang.nl  

 

http://www.verkeersslang.nl/
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Avond4daagse - home edition 2021 
Net als vorig jaar is er weer de gelegenheid om 
aan de Home Edition mee te doen. 
Je kunt dan in  4 dagen de avond4daagse lopen 
in de periode van 29 maart en 30 juni 2021. 
Tussen de 1e en de 4e dag mogen maar 2 weken 
zitten. Het moet natuurlijk wel een beetje een 
uitdaging blijven. 

 
Wat is het? 
Met de Home Edition biedt de KWBN iedereen in 
Nederland de gelegenheid een eigen 
Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote 
groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar 
alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met 
je gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de 
periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Maar 
tussen de eerste en de vierde dag mogen 
maximaal twee weken zitten. Het moet 
natuurlijk wel een uitdaging blijven... En je hoeft 
niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. 
Ook overdag of in het weekend kun je op pad! 
 
Hoe dan? 
De inschrijving is vanaf 29 maart geopend. In 
verband met de betaling moet een 
ouder/verzorger dit doen. Vervolgens vul je de 
namen van de deelnemers in. Per deelnemer 
kost deelname € 6,50. Daarvoor krijg je vier 
verschillende routes via de eRoutes app. Je kunt 
daarbij kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. En na afronding 

van de vier dagen wandelen ontvang je de 
officiële Avond4daagse medaille thuis! Easy dus! 
 
Ja, ik wil meedoen en schrijf me gelijk in!  
 
Heel veel plezier en succes! Ennuh ... deel jij 
jouw avonturen op social media met 
#avond4daagsehome en met 
@OBSDeVuurvogel?  
 
overblijfgeld 
Deze week ontvang je een brief over het 
overblijfgeld van dit schooljaar.  
 
Verlof Katja 
Op 11 juni gaat juf Katja van groep 1-2c met 
zwangerschapsverlof. Linda zal Katja tijdens haar 
verlof vervangen. Op woensdag werkt Linda in 
groep 1-2a. Daar zal Terris tot aan het einde van 
het schooljaar Linda vervangen. Katja komt in 
januari 2022 weer terug van verlof.  
 
Verlof Laura 
Laura heeft haar laatste werkdag in groep 7 op 
woensdag 23 juni. Zij wordt tot aan de 
zomervakantie vervangen door Sara. Sara is het 
afgelopen jaar LIO-stagiaire geweest in groep 5 
en heeft haar laatste jaar aan de PABO met 
succes afgerond. Over de vervanging van Laura 
na de zomervakantie hopen we jullie snel goed 
nieuws te kunnen geven.  
 
Verlof Ivette 
Het verlof van Ivette gaat op 26 juni in. We zijn 
hard bezig met het zoeken naar een parttime 
vervanger tot aan de zomervakantie. Na de 
zomervakantie wordt dat ook een fulltime 
vacature. Dat heeft natuurlijk te maken met het 

https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/tilburg
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verlof van An, die samen met Ivette in groep 6 
staat.  
 
Verlof An 
An gaat na de zomervakantie met verlof. Door 
dit verlof te combineren met het verlof van 
Ivette hebben we een fulltime vacature uitgezet 
voor groep 6.  
 
Deze week hebben we een aantal gesprekken 
gepland staan met mogelijke kandidaten voor de 
vacatures. Als we jullie hier meer over kunnen 
vertellen dan doen we dat ook meteen! 
 
We zijn erg blij met al deze nieuwe vuurvogeltjes 
en we wensen alle collega’s een heel fijn verlof 
toe. Ondanks dat we het lerarentekort nu echt 
aan alle kanten beginnen te voelen zijn we ervan 
overtuigd dat we alles goed kunnen gaan 
regelen. Achter de schermen wordt er hard aan 
gewerkt! 

 
 
Vragenlijst van de KCR over de 10-minuten 
gesprekken 
De werkgroep van ouders en leerkrachten 
binnen de KCR heeft gekeken naar de 10 
minuten gesprekken. Wat zijn de behoeften van 
de ouders en van school en wat moet eventueel 
aangepast worden? Om daar zicht op te krijgen 
hebben we een vragenlijst opgesteld. Deze is 

gemakkelijk in te vullen en neemt ongeveer vijf 
minuten tijd in beslag. 
Hieronder de link naar de enquête: 
 
https://forms.gle/CM2s2nJvfvfAhKxM8  
  
Handig om te weten 
Heb je een kind in de Zwaluw of groep 1-2?   
Vanaf groep 3 zijn de kinderen aanwezig bij de 
gesprekken. In de Zwaluw voeren we in plaats 
van 10 minuten gesprekken intakegesprekken. 
Heb je meerdere kinderen op school?  
Het is fijn om voor ieder kind de vragenlijst apart 
in te vullen. Zo krijgen wij goed zicht op jullie 
ervaringen per leerjaar. 
Voor eventuele vragen of hulp bij het invullen 
kun je contact opnemen met Eef Denissen, Eefje 
Verheijden of Viola van Veenendaal 
 
Dank voor jullie medewerking! 
Werkgroep KCR 
 
Schoolreisje 
Samen met de ouders van de OR en de 
richtlijnen van de Opmaat groep bekijken we of 
het schoolreisje dit jaar door kan gaan. Omdat 
we wel vooruit moeten plannen en organiseren 
en niet in de toekomst kunnen is dit best lastig. 
We moeten (veilige) en verantwoorde keuzes 
maken voor 
iedereen. Goed om te 
weten: als het 
schoolreisje niet 
doorgaat dan heeft 
de OR al een heel tof 
alternatief achter de 
hand! We houden 
jullie uiteraard op de 
hoogte.  

https://forms.gle/CM2s2nJvfvfAhKxM8
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Studiedag 16 juni 
Op 16 juni hebben alle kinderen een vrije dag 
omdat wij een studiedag hebben. Op de 
studiedag gaan we het hebben over NKC & 
Begrijpend lezen. Het onderzoeken waar een 
goede begrijpend lezen (of begrijpend luisteren 
voor groep 1-2) -les aan moet voldoen was één 
van onze ambities van dit schooljaar. De 
leerteams hebben hier het afgelopen jaar 
onderzoek naar gedaan. Op 16 juni gaan we dit 
afronden.  
NKC staat voor Nederlands Kennis Curriculum. 
We werken in Nederland met een curriculum. 
Dat is gemaakt in 2006. Maar dit is heel erg 
algemeen, breed te interpreteren en zeker niet 
concreet. Met een aantal andere schoolbesturen 
in Nederland werken we samen aan een 
Nederlands Kennis Curriculum. Vanuit thema’s 
(wereldoriëntatie, burgerschap en maatschappij, 
kunst en cultuur etc.) geven we kinderen via 
kennisrijke teksten nieuwe kennis. We gaan hier 
volgend jaar als Pilotschool mee aan de slag. Op 
16 juni leren we hoe we dit inzetten op onze 
school. De eerste thema’s waar we volgend jaar 
mee aan de slag gaan zijn: 
 
(Staatskunde, wet- en regelgeving en 
bedrijfsvoering) 
groep 1-2: werk aan de winkel 
groep 3-4: laten we zaken doen 
groep 5-6: Nederland in verbinding 
groep 7-8: goed geregeld 

 

(infrastructuur, weer en ruimte) 
groep 1-2: een kleine stap 
groep 3-4: als je uit het raam kijkt 
groep 5-6; hoog en droog 
groep 7-8: in lijn met de aarde 
 
De ontwikkeling van woordenschat is erg 
belangrijk om goed te leren lezen en lezen is 
weer van essentieel belang voor succesvolle 
deelname in het vervolgonderwijs, de 
maatschappij en de arbeidsmarkt.  
Op een planmatige manier brengen we kinderen 
in aanraking met rijke taal. Dit doen we door 
voor te lezen en samen inhoudelijk discussies te 
voeren over verschillende onderwerpen. Via het 
thematische aanbod krijgen de kinderen kennis 
over de onderwerpen. Zo leren kinderen op een 
plezierige manier veel meer woorden. Ook 
krijgen ze meer achtergrondkennis over 
verschillende onderwerpen om in hogere 
klassen (of andere situaties) te begrijpen wat ze 
horen en lezen.  Dit komt de leermotivatie weer 
ten goede.  
De laatste studiedag van dit schooljaar is op 1 
juli. Dan gaan we verder met het NKC. Ook 
zullen we het jaarplan en onze ambities van het 
afgelopen jaar evalueren en waar nodig 
bijstellen.  
 
Coronamaatregelen 
De maatregelen voor het PO zijn nog niet 
versoepeld. Dat betekent dat we alle afspraken 
die we tot nu toe met elkaar hebben gemaakt 
laten staan. Als er ook versoepelingen komen 
voor het basisonderwijs dan laten we dat 
natuurlijk weten. Deze week hoorden we al wel 
dat per 1 september de meeste landelijke 
maatregelen worden losgelaten. Dat is goed 
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nieuws, dan kunnen we het schooljaar fijn 
starten.  
 
En hoewel we niet kunnen wachten om weer 
terug te gaan naar ‘hoe het was’ hebben we ook 
wel fijne dingen geleerd van corona. Met het 
team en de KCR zullen we de afgelopen periode 
evalueren.  

 
 

Oudertevredenheid 
Voor de meivakantie hebben jullie de enquête 
ingevuld voor oudertevredenheid. Als 
rapportcijfer kregen we een 8,3. Een mooi cijfer 
waar we heel tevreden mee zijn. Met deze link 
kun je zien hoe de scores zijn onderverdeeld: 

Tevredenheid - Openbare Basisschool De 
Vuurvogel (Tilburg) | Scholen op de kaart 
 
De kinderen van groepen 6 t/m 8 hebben ook 
een enquête ingevuld. Van hen kregen we het 
cijfer 8,7. Via dezelfde link als hierboven kom je 
ook bij de scores van de leerlingen.  
 
We zijn blij met ons mooie rapport! 

 
Leeskraampje in week 27 
Groep 3 krijgt volgende jaar een nieuwe 
leesmethode! Hierdoor hebben we veel spullen 
van de oude methode over. In week 27 (5 t/m 9 
juli) zal er buiten op de parkeerplaats een tafel 
vol met toffe materialen uit groep 3 staan. Denk 
aan werkboekjes, leesboekjes, spelletjes, etc. Wil 
je thuis met je kind(eren) oefenen met lezen en 
werken in een werkboekje? Snuffel dan wat 
rond en neem gratis spullen mee!  Vergeet niet 
om een tas mee te nemen zodat je de spullen 
makkelijk mee naar huis kunt nemen!  
 
Eindtoets Route 8 
Vorige week kregen we de uitslag van de 
eindtoets binnen. We hebben op alle 
onderdelen (taalverzorging, lezen en rekenen)  
ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord. 
Het landelijke gemiddelde voor onze school is 
208 en de totaalscore van de Vuurvogel is 
(ongecorrigeerd) 213,4.  
We zijn blij met het resultaat van onze groep 8 
leerlingen. De uitslagen van de toets zullen we 
analyseren. De uitkomst hiervan zullen we 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/tilburg/10699/openbare-basisschool-de-vuurvogel/tevredenheid/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/tilburg/10699/openbare-basisschool-de-vuurvogel/tevredenheid/
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verwerken in ons plan van aanpak voor de inzet 
van de npo-gelden.  

 

 
 
 

Fijne (werk-)week! 
 

Team de Vuurvogel 
 
 
 
 
 
 
 


