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Jaargang 10 editie 13 
 

AGENDA 

21 juli   Musical groep 8 
22 juli   Zwangerschapsverlof An 
23 juli 12.00 uur Start zomervakantie  
06 september  Start nieuwe schooljaar 
08 september Nieuwe vuurvogeltjes 

worden op de lijn gezet 
14 september OR-vergadering 
17 september Groep 1-2 vrij 
20 september Groep 7 naar de herbergier 
29 september Start Kinderpostzegelactie 
30 september Ontruimingsoefening  
 

CAMPUS 

Babynieuws 
Op dinsdag 19 juli is Laura (leerkracht groep 7) 
bevallen van een dochter; Maen.  
We wensen Laura en Joyry heel veel liefde en geluk 
met hun dochtertje Maen.  
 

SCHOOL 

jaarkalender 
De meeste activiteiten voor het volgende schooljaar 
zijn bijgewerkt in de jaarkalender van de schoolapp. 
Als je in de jaarkalender op het ‘trechtertje’ klikt kun 
je vakanties, vrije dagen en studiedagen selecteren. 
je kunt ook alle activiteiten met 1 druk op de knop in 
je eigen agenda laten zetten. Dan klik je op 
‘abonneer op agenda’. 
 
Studiedag 
In het vorige Lopend Vuurtje 
stond een overzicht van de 
studiedagen. Daar komt nog 
1 extra moment bij: 
woensdag 2 februari.  
Als je kind op studiedagen 
naar de BSO gaan (anders 
dan de bso op de Vuurvogel) 

moet je deze studiedagen zelf even doorgeven aan 
hen.  
 
Gymlessen schooljaar 2021-2022 
In onderstaande tabel kun je lezen wanneer je kind 
gymlessen heeft. 
 

maandag groep 4, 3a en 3b 

dinsdag groep 5-6-7-8 

donderdag groep: 8-7-5-4-3a-3b 

vrijdag groep 6 

 

 
 
Op maandag en dinsdag worden de gymlessen door 
Lieke verzorgd. Op de andere dagen geeft de 
groepsleerkracht de gymles.  
 
Vanaf komend schooljaar krijgen 1 keer in de drie 
weken de leerlingen van groep 1-2 ook gymles van 
Lieke in de ‘grote gymzaal’. Ze hoeven daarvoor geen 
speciale gymkleren aan te doen. De leerkracht zal in 
de vuurvogel-app zetten wanneer jullie klas aan de 
beurt is.  
 
Let op: we starten meteen na de vakantie met de 
gymlessen. Zorg dat je kind gymspullen bij zich heeft 
(en kijk in de vakantie even of de schoenen nog 
passen). Voor de leerlingen in groep 3 is het even 
wennen: samen naar de grote gymzaal en je 
omkleden. Willen jullie je kinderen op de ‘gymdagen’ 
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kleding en schoenen aangeven die ze zelf makkelijk 
aan- en uit kunnen doen?   
Voor alle kinderen geldt tijdens de gymles dat lange 
haren in een staart of knot zitten en dat er geen 
sierraden worden gedragen.  
 
Zomerlezen 
Een leesdip na de zomervakantie? Dat is niet nodig. 
Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er écht spannende 
verhalen door Manon Sikkel, Tosca Menten en 
Maren Stoffels geschreven. En, extra spannend, in 
alle verhalen spelen De Vuurvogel, de vuurvogel-
leerkrachten, Ludo en Brigitte een hoofdrol. Zes 
weken lang staat er iedere week een nieuw 
hoofdstuk online, met steeds weer een spannende 
cliffhanger. De ouders van deze groepen hebben in 
de ouderapp een link ontvangen naar het eerste 
hoofdstuk van het boek. We wensen jullie veel 
leesplezier.  

 
 
De KCR praat je bij 
In de laatste maanden van het schooljaar kwam de 
KCR nog een aantal keer samen. We bespraken 
onder andere de volgende onderwerpen: 
 
NPO & Trendanalyse 
Corona zorgde ervoor dat leerlingen lange tijd vanuit 
huis les kregen. Landelijk zijn er daarom maatregelen 
ingezet. De scholen hebben met een schoolscan in 
beeld gebracht of er achterstanden zijn bij leerlingen. 
De regering stelt NPO-gelden beschikbaar waarmee 
achterstanden kunnen worden weggewerkt. 
Voor de schoolscan gebruikt de school de audit en de 
trendanalyse. De Trendanalyse was (bij de 

vergadering) nog niet helemaal compleet, maar de 
eerste resultaten zijn positief. Het lijkt er op dat de 
leerlingen van de De Vuurvogel geen grote 
achterstanden hebben door corona. Desalniettemin 
zijn de NPO-gelden zeer welkom om het onderwijs 
de komende twee jaar te versterken. De Vuurvogel 
zet in op versteviging van het aanbod in de klassen. 
Docenten krijgen meer uren, er komt versterking in 
de klas. Uit onderzoek blijkt dat dat de kinderen het 
meest ten goede komt, meer dan losse extra bijles 
bijvoorbeeld. De KCR kon zich goed vinden in het 
plan. De GMR (de medezeggenschap voor alle 
Opmaat scholen waar De Vuurvogel ook bij hoort), 
keek overigens mee bij de algemene plannen met de 
NPO gelden voor de Opmaat groep. 
 
Pilot BOOST! 
Kinderstad is de eigenaar van kinderopvang en BSO 
De Vuurvogel. Zij willen de kwaliteit van de opvang 
verhogen, door het personeel aan te vullen met een 
ander soort begeleider die ook een ander aanbod 
brengt. De Vuurvogel was gevraagd om mee te 
werken aan een pilot die deze nieuwe vorm moet 
testen. Uiteindelijk is in overleg besloten de pilot hier 
niet te draaien. Het exacte aanbod was nog te vaag 
en het risico bestond dat dat niet goed was 
afgestemd op school. Het ging dan bijvoorbeeld om 
educatieve taken of ondersteuning bij bepaalde 
scholingbehoeftes. Kinderstand komt in een later 
stadium terug als de pilot op andere plekken 
gedraaid heeft om met ons te bekijken wat wel of 
niet past bij De Vuurvogel. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
De Vuurvogel (school) hield een tevredenheids-
onderzoek en de resultaten zijn goed. De leerlingen 
geven gemiddeld een 8,7 en ouders/verzorgers een 
8,3. 
 
Opzet oudergesprekken 
In de KCR is gesproken over de opzet van de 
oudergesprekken. Het leek er op dat leerkrachten en 
ouders/verzorgers ieder een ander beeld en een 
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andere behoefte hadden bij de verschillende 
gesprekken door het jaar heen. Er is een enquête 
geweest om dit uit te vragen, maar slechts 14 
mensen vulden hem in. De meningen van die 14 
ouders/verzorgers lopen bovendien erg uiteen. Het is 
dus lastig om op basis daarvan iets te zeggen. Het 
schoolteam bekijkt ze nog eens en bespreekt of er 
iets aan de vorm en inhoud van de oudergesprekken 
moet veranderen. 
 
Fijne vakantie! 
De KCR wenst iedereen een 
hele fijne vakantie. Tot in 
september!  
 
 

Anne, Bianca, Eef, Eefje, 
François, Mieke, Sandra, Viola en Wendy. 

 
Start van het schooljaar 
Omdat we geen inschatting kunnen maken hoe het 
staat met de maatregelen en besmettingen in 
september zullen we het jaar beginnen zoals we 
eindigen: nog steeds geen ouders in school bij het 
halen en brengen. 
 
Halen en brengen vanaf 6 september 
Alle ouders mogen hun kind(eren) brengen tussen 
08.15 en  08.30 uur. De ouders van de leerlingen 
van groep 1 t/m 3 mogen hun kinderen via het 
schoolplein bij de deur van de klas afzetten. De 
ouders van de leerlingen van groep 4 t/m 5 zetten 
de kinderen af bij de ingang van het schoolplein De 
ingangen van school zijn te smal om voor alle 
volwassenen de 1,5m afstand te kunnen garanderen. 
We hebben het afgelopen jaar gezien dat het goed 
lukt op deze manier. De kinderen zijn er zelfstandig 
van geworden, er is meer rust in school én de lessen 

beginnen echt om 08.30 uur.       

 Ook het brengen op alfabet laten we los. De 
kinderen kunnen op ma-di-do-vrijdag om 14.30 uur 
worden opgehaald en op woensdagen om 12.30 uur. 

Natuurlijk missen we jullie in de school, maar als alles 
achter de rug is zullen we samen kijken wat we vast 
willen en kunnen houden. Maar zeker ook hoe we 
het contact met de ouders weer kunnen 
intensiveren.  
 
Helaas kan Brigitte jullie op 6 september geen 
welkom heten. Zij volgt dan een opleiding in het 
midden van het land en daar hebben ze geen 
rekening gehouden met de vakanties van het Zuiden. 
Op 7 september zal ze het dubbel en dwars inhalen.  
 
Afscheid  
Onze groep 8 gaat uitvliegen naar het voortgezet 
onderwijs. Wat hebben we van deze leuke, sociale, 
gezellige groep genoten. Woensdagavond hebben ze 
twee maal op het podium staan schitteren in hun 
monsterachtige goede musical. Wat een kanjers!We 
wensen jullie allemaal het allerbeste toe! Doei lieve 
 

Jules  Dana  Demyan 

 Diego  Elize  Chanella 

Amy  Rocco  Ruben  Bibi

 Amy  Sim  Klaudia  

Mila  Phil  Siem 

 Birke  Joy  Lindsy 

Netje  Fanity  Tomas  Romy

 Pien  Dylano  Dimitra 

 
Ook de andere leerlingen die onze school gaan 
verlaten wensen we heel veel succes en plezier op 
hun nieuwe school! 
 
Naast afscheid van deze leerlingen nemen we ook 
afscheid van twee personeelsleden.  
Terris, onze onderwijsassistent, heeft een fijne 
nieuwe baan gevonden bij De Hondsberg in 
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Oisterwijk. Sara, ooit begonnen als stagiaire, kwam 
terug als Lio-stagiaire en heeft het jaar afgemaakt als 
leerkracht in groep 7, heeft een baan gevonden 
dichter bij huis. We wensen hen allebei een heel fijne 
tijd toe bij hun nieuwe werkgever. Bedankt voor jullie 
inzet en zorg voor onze Vuurvogeltjes.  
 
Per 1 september kunnen we ook een nieuwe collega 
verwelkomen. Simone van den Dungen zal 32 uur als 
onderwijsassistent bij ons komen werken.  
 
Start zomervakantie op 23 juli om 12.00 uur 
Om 11 uur worden de ouders van de 
leerlingen van groep 8 op het 
schoolplein verwacht. De leerlingen 
zullen dan door de ‘Vuurvogel-boog’ 
gaan en zo onze school verlaten.  
De leerlingen van groep 1 t/m 7 gaan na 
dit afscheid weer terug naar de klas om 
in een fijne en rustige setting afscheid te 
nemen van hun leerkracht(en). Zij zijn 
om 12 uur vrij. We verwachtend dat het 
bij het halen van de kinderen drukker is dan anders. 
Let bij het ophalen van de kinderen op de afstand. 
Parkeer je auto/fiets op een veilige handige plek en 
geef elkaar de ruimte.  
 
Bedankt 
Aan alle dingen komen een einde, ook aan dit heel 
bijzondere schooljaar. We hebben met zijn allen veel 
moeten schakelen, maar we hebben het toch maar 
gedaan. Op school, thuis, bij de (nood-)opvang. Ik 
ben ontzettend trots.  
Trots op onze leerlingen die het zo goed gedaan 
hebben. Die soms enorme teleurstellingen moesten 
verwerken, veel moesten schakelen van school naar 
huis, maar die continue goed hebben gewerkt.  
Trots op het team van de Vuurvogel. Die hebben 
zich geen moment uit het veld laten slaan en hebben 
hard gewerkt. Op school, thuis, in de opvang. Ze 
hebben zich hard gemaakt om in alle 
omstandigheden het beste onderwijs voor de 
kinderen te verzorgen. Ook zij moesten laveren 

tussen thuiswerken, positieve testen, gezinsleven 
etc. Ook de bereidheid van het team om, toen we 
weer op school waren, zich twee keer per week te 
testen om een veilige school te zijn voor iedereen is 
heel fijn geweest. 
Verder ben ik ook heel trots op jullie, de ouders en 
verzorgers. Want het viel echt niet mee afgelopen 
jaar. Ineens met de kinderen thuis. Een taak erbij als 
leerkracht. Want hoewel de leerkracht online kwam 
en instructiefilmpjes online zette vroeg het van jullie 
toch om dit goed te coördineren en je kind aan te 
sporen om het werk te doen. Dat hebben jullie 
fantastisch gedaan! Met de laatste toetsen die we 
hebben afgenomen zien we nauwelijks tot geen 
achterstanden. Een heel groot compliment voor jullie 
allemaal! Jullie steunden ons met lieve en fijne 
berichten. Dat is enorm waardevol! 
 
Voor nu wensen we iedereen een heel fijne vakantie. 
We hopen dat jullie lekker kunnen uitrusten, van 
elkaar kunnen genieten en gezond blijven. We zien 
jullie weer terug op 6 september. 
 

Bedankt voor jullie vertrouwen in de 

Vuurvogel.    Groet, Brigitte 

 

Fijne vakantie! 
 

Team de Vuurvogel 


