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AGENDA 

28-29 juni inschrijven voor oudergesprekken 
01 juli  Studiedag, alle kinderen zijn vrij! 
02 juli  De verslagen gaan mee naar huis 
6 t/m 8 juli oudergesprekken (online) 
07 juli  juffenfeest 
09 juli  groep 1-2 vrij 
09 juli  niet-juffenfeest 
10 juli  Viola jarig 
13 juli  An jarig 
16 juli  Schoolreisje 
21 juli  Musical groep 8  
23 juli  om 12.00 uur Zomervakantie! 
 
6 september Eerste schooldag! 
 

CAMPUS 

Even voorstellen 
In het nieuwe schooljaar verwelkomen we twee 
nieuwe collega’s op school: Marit en Marieke. 
Hieronder stellen zij zich aan jullie voor.  
 
Mijn naam is Marit Ansems. Ik ben 23 jaar en woon 
in Hilvarenbeek. Mijn sport is volleybal en dit doe ik al 
zo'n 13 jaar bij VC de Hilver in Diessen. 
 
Schooljaar 2020-2021 heb ik gewerkt op Kindcentrum 
de Driehoek in groep 6/7. Het jaar daarvoor heb ik 
vooral als invaller gewerkt binnen de stichting Xpect 
Primair. Zo heb ik een langdurige vervanging gedaan 
op basisschool Pendula in groep 5 en een 
zwangerschapsverlof in groep 8 op basisschool de 
Boemerang. 
 
Komend jaar zal ik vooral in groep 6 te vinden zijn 
voor de vervanging van An en Yvette. 
Ik kijk er erg naar uit om op De Vuurvogel te komen 
werken! 
Groetjes Marit 
 

Beste ouders, 
 
Na de zomervakantie start ik 
als leerkracht op de Vuurvogel. 
Daarom wil ik me even aan 
jullie voorstellen.  
 
Ik ben Marieke van Damme. In 
september ben ik een jaar 
getrouwd met mijn man Jean-
Paul. Ik ben 28 jaar en woon in 
Tilburg. In mijn vrije tijd vind ik 
het heerlijk om te wandelen, puzzelen, samen met 
vrienden en familie lekker te koken en te tafelen. Ook 
vind ik het belangrijk om elke week te sporten en doe 
ik aan yoga voor ontspanning. In de vakanties hou ik 
ervan om te kamperen en op wintersport te gaan. 
 
Als leerkracht heb ik de afgelopen 7 jaar gewerkt op 
basisschool Sint Jozef in Rijen. Ik heb daar een paar 
jaar groep 6, een paar jaar groep 7 en afgelopen 
schooljaar groep 4 gehad. Alle drie erg leuk om les 
aan te geven. Naast het lesgeven vond ik het leuk om 
nog een studie te volgen en heb ik me verdiept in het 
taal-leesonderwijs van de basisschool op de opleiding 
Educational Needs. 
 
Maar na 7 jaar had ik behoefte aan een andere 
werkomgeving. Een omgeving die nieuws is, waar ik 
weer weel nieuwe dingen kan gaan leren. Die plek 
heb ik gevonden op de Vuurvogel. Van September tot 
en met december zal ik het zwangerschapsverlof van 
Laura invullen in groep 7. Hoe de week in de 
maanden daarna eruit gaat zien, wordt de komende 
periode vormgegeven. 
 
In ieder geval heb ik heel veel zin om op de Vuurvogel 
te starten in september en de kinderen, ouders en 
collega’s van de Vuurvogel te leren kennen. Hopelijk 
zonder al te veel Coronaregels. 
 
Groetjes Marieke 
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Naast twee nieuwe medewerkers op school is Shirley 
nieuw bij het overblijven. Ook zij wil zich graag aan 
jullie voorstellen. 
 
Beste ouders/verzorgers,  
Mijn naam is Shirley de Vaan en sinds april ben ik 
overblijf tante (tante van Alice de Vaan) hier op 
school. Ik voel me hier enorm welkom, doe dit graag 
en met veel plezier. Door mijn pedagogische 
achtergrond vind ik het belangrijk om op 
verschillende plekken te werken en te variëren. Naast 
dat ik hier overblijf heb ik ook een eigen kinderatelier 
waar kinderen na school op woensdag, vrijdag en de 
laatste zaterdag van de maand creatief bezig kunnen 
zijn. Ook ben ik bezig met het opzetten van 
kinderfeestjes. Wil je hier meer over weten, kijk 
gerust eens op mijn website www.vliegopatelier.nl  
 

OPVANG 

Staking 
Zoals je waarschijnlijk al hebt gehoord vinden er 
stakingen plaats in de kinderopvangsector. Als gevolg 
van deze staking is onze opvanglocatie van de 
Vuurvogel gesloten op donderdag 8 juli. De 
pedagogisch professionals van de Vuurvogel (KDV en 
BSO) sluiten zich aan bij de landelijke stakingsdag. 
 
Wat betekent dit 
Komt je kind normaal gesproken op donderdag naar 
onze opvang? Dan vragen we je op donderdag 8 juli 
zelf alternatieve opvang te regelen. We begrijpen dat 
dit een vervelende situatie is en daarom willen wij 
jullie graag tegemoetkomen. Wij bieden twee opties: 
 
De gemiste dag mag je, binnen twee maanden, 
inzetten als extra dag kinderopvang. Uiteraard 
moeten we kijken of er op de gewenste dag 
mogelijkheden zijn, maar indien mogelijk zetten wij 
hiervoor extra personeel in. Mocht je hier gebruik 
van willen maken dan kun je de dag op de 
gebruikelijke manier via de OuderApp aanvragen. 

Graag bij notities vermelden dat je deze dag 
aanvraagt ter compensatie van de staking op 8 juli. 
Belangrijk: Je moet je kind eerst zelf afmelden voor 
donderdag 8 juli, hierdoor komen de uren 
beschikbaar in de app. 
Een andere keuze is dat je een vergoeding ontvangt. 
Je ontvangt een teruggave van de kosten van de dag 
dat er geen kinderopvang plaats heeft gevonden[1]. 
Mocht je het bedrag willen ontvangen dan kun je dit 
aanvragen via de volgende link: 
 https://forms.office.com/r/apEQRgPaUi 
 

SCHOOL 

Studiedagen en vrije dagen voor groep 1-2 in het 
schooljaar 2020-2021 
Hieronder lees je de vrije dagen voor het komende 
schooljaar. Deze dagen kun je, net als de vakanties,  
ook terugvinden in de jaarkalender van de ouderapp. 
Je kunt ze dan synchroniseren met je eigen agenda. 
Je bent dan altijd up-to-date!  
 
De vrije dagen voor de groepen 1-2: 

17 september 21 januari 

08 oktober 18 februari  

22 oktober 18 maart 

19 november 17 juni 

3 december 08 juli 

 
Op de volgende dagen zijn studiedagen gepland. Dan 
zijn alle leerlingen vrij.  

21 oktober 15 april 

6 december 7 juni 

Op vrije dagen van de school is de BSO is geopend. 
 
Het juffenfeest en het niet-juffenfeest 
Op 7 juli vieren alle leerkrachten hun verjaardag met 
hun klas. We hebben hier een gezamenlijke feestdag 
van gemaakt. De klassenouders regelen dan met de 
klas een kleinigheidje (knutselwerkje) dat de 
kinderen aan de leerkracht kunnen geven. We vinden 
het belangrijk dat er zo min mogelijk kosten aan 

http://www.vliegopatelier.nl/
https://forms.office.com/r/apEQRgPaUi
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verbonden zijn. De leerkracht zorgt voor een fijne en 
gezellige dag in de school en trakteert wat lekkers.  
We zien dat sommige kinderen ook op de ‘echte’ 
verjaardag van de juf met cadeautjes naar school 
komen. Dat is heel lief, maar we willen jullie vragen 
dat niet te doen. Wil je toch iets 
geven? Een tekening of knutselwerkje 
van je kind wordt altijd gewaardeerd.  
 
Het klinkt misschien wat saai of 
ondankbaar dat we geen cadeautjes 
willen van de kinderen. Toch doen we 
dit heel bewust. Niet ieder gezin 
heeft nl. de middelen om iets te regelen. Voor 
kinderen kan het heel vervelend zijn als zij niets 
(kunnen) geven aan de juf en de klasgenootjes doen 
dit wel. Daarom vieren we de verjaardagen samen en 
geven we per klas een gezamenlijk cadeautje.  
 
Dan staat er ook niet-juffendag op de kalender! Die 
dag is er speciaal voor alle ondersteuners die niet 
voor de klas staan maar zonder wie de leerkrachten 
hun werk niet zouden kunnen doen. Ludo, Fatima, 
Britt, Evelien, Terris Imke, Esther en Brigitte vieren 
deze dag samen. We trakteren onszelf dan op een  
kopje koffie met wat lekkers erbij! 
 
Oudergesprekken 
Van 6 juli t/m 8 juli staan de oudergesprekken 
ingepland. Deze laatste ronde gesprekken is 
facultatief. Dat betekent dat ze niet verplicht zijn. 
Het kan zijn dat de leerkracht je vraagt om in te 
schrijven omdat ze je graag wil spreken voor het 
einde van het jaar. Voor de ouders geldt natuurlijk 
hetzelfde, wil je de leerkracht graag spreken over de 
ontwikkeling van je kind dan kun je een afspraak 
maken. De oudergesprekken zijn weer online.  
 
Schoolfoto’s broertjes en zusjes 

Onze schoolfotograaf (Kiek schoolfoto) heeft een 
datum gepland voor de broertjes en zusje foto’s. 
Op woensdag 14 juli maken ze (op afspraak) foto’s 

van broertjes en zusjes. Je kunt je hiervoor 
inschrijven op www.kiekschoolfoto.nl Een 
inschrijving is verplicht. Let op: locatie is in 
Tilburg, maar niet op de Vuurvogel. Na inschrijven 
krijg je de fotolocatie  via de mail toegestuurd.  
 
Schoolreisje 
Op vrijdag 16 juli gaan we écht op schoolreis!!!   
 
De groepen 1-2 & de Zwaluw  gaan met de bus 
naar De Steenuil in Oirschot. De 
kinderen kunnen daar binnen- en buitenspelen en 
genieten van de boerderijdieren. Zorg 
voor speelkleren die vies mogen worden 
en schoenen die makkelijk aan en uit te doen zijn!  
De kleuters hoeven alleen fruit mee te nemen voor in 
de ochtend. 's Middags worden ze verwend met 
FRIETJES! Ook zal er de hele dag voor drinken 
gezorgd worden.  
Iedereen verzamelt in de klas, en vanuit daar lopen 
we naar de Beukenstraat waar de bussen op ons 
wachten. We vertrekken om 8.45 uur en zijn rond 
14.30 uur weer terug in de Beukenstraat. Bij ophalen 
in de beukenstraat wel even bij de juf melden dat je 
je kind(eren) meeneemt. Ophalen kan ook op het 
schoolplein.    
Denk ook aan zonnebrand (voorzien van naam)  
 
De groepen 3, 4 en 5 gaan naar Dippie-Doe in Best. 
Iedereen verzamelt in de klas, en vanuit daar lopen 
we naar de Beukenstraat waar de bussen op ons 
wachten. We vertrekken om 09.15 uur en we 
verwachten rond 16.15 uur weer terug te zijn in 
de Beukenstraat. Bij ophalen in de Beukenstraat wel 
even bij de juf/meester melden dat je je kind(eren) 
meeneemt. Ophalen kan ook op het schoolplein.    
Alle kinderen moeten fruit, brood en drinken 
meenemen. Bij extreem warm weer extra drinken 
en zonnebrand (voorzien van naam).  
 
De groepen 6 en 7 gaan naar de Efteling in 
Kaatsheuvel. Alle kinderen worden op deze dag 

http://www.kiekschoolfoto.nl/
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gewoon tussen 8.15 - 8.30 uur in hun eigen klas 
verwacht! De kinderen worden door 
ouders/verzorgers met auto’s naar de 
Efteling gebracht. De kinderen uit groep 6 gaan in 
groepjes onder begeleiding van de Efteling genieten, 
groep 7 mag alleen op pad in de Efteling.  
 Alle kinderen moeten fruit en brood meenemen en 
bij extreem warm weer extra drinken en 
zonnebrand (voorzien van naam).  
  

De OR leden wensen jullie héél veel plezier op 16 
juli! 

 
Musical 
Op 21 juli zullen de kinderen van groep 8 de musical 
opvoeren. Overdag voor de Vuurvogels en ’s avonds 
geven ze twee keer een voorstelling voor de ouders.  
 
De Vuurvogel Draait Door 
Vanwege de maatregelen m.b.t. corona hebben we 
De Vuurvogel Draait Door dit jaar iets anders moeten 
insteken. Het doordraaien is vanwege het niet 
kunnen mengen in de bubbels (tijdens het maken 
van de planning) niet gedaan. We zijn allemaal in de 
eigen klas gebleven. Met de begeleiding en  
ondersteuning van de experts van  CMK (Cultuur met 
Kwaliteit) hebben de kinderen in alle klassen mooie 
kunstwerken gemaakt. Ook de expositie die hierbij 
hoort moeten we dit jaar anders invullen. In week 27 
krijg je in de ouderapp van de leerkracht te 
horen/zien hoe de expositie is ingericht dit jaar. Alle 
klassen hebben een manier bedacht om jullie toch te 
laten genieten van het gemaakte werk.  
 
Groepsindeling groep 3 
De groepsindeling voor de leerlingen van groep 3 
wordt vrijdag bekend gemaakt. De kinderen horen 
dit in de klas en de ouders ontvangen hiervan een 
bericht.  
 
 
 

Nieuwe voorzitter College van Bestuur Opmaat 
groep 

De Vuurvogel is onderdeel van de Opmaat groep. Die 
bestaat uit 15 openbare basisscholen in Tilburg en 
omstreken. De Opmaat groep regelt een aantal zaken 
voor al deze scholen samen. De leiding is in handen 
van een voorzitter van het College van bestuur. De 
huidige voorzitter, Marius Liebregts, stopt eind dit 
jaar. Er is een nieuwe voorzitter gezocht, en 
gevonden. 

Annemie Martens start op 1 oktober. Zij werkt nu 
nog bij PlatOO, een vergelijkbare stichting in de regio 
Helmond/Eindhoven. Marius en Annemie gaan 
samen zorgen voor een soepele overdacht. 

We willen vooral de leerlingen bedanken die daarbij 
een belangrijke rol hebben gespeeld. Een 
afvaardiging van de leerlingen dacht mee over hoe 
de beste kandidaat zou moeten zijn. En we hebben 
haar gevonden! 

Na de zomer stellen we haar uitgebreid voor. 

 
Laatste Lopend Vuurtje 
Voor de zomervakantie zal er (voor dit schooljaar) 
nog 1 Lopend Vuurtje verschijnen met informatie 
over de afsluiting van het schooljaar én de opstart 
van het nieuwe schooljaar.  
 
 

Fijne (werk-)week! 
 

Team de Vuurvogel 
 
 


