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dit afgeven op school, wij zorgen dan dat het op de
juiste plek terecht komt.

AGENDA
02 september
03 september
06 september
08 september
17 september
20 september
20 september
20 september
30 september

Erika jarig
Marit jarig
Eerste schooldag
nieuwe vuurvogeltjes op de lijn
groep 1-2 vrij
Lotte jarig
groep 7 naar de Herbergier
KCR-vergadering
ontruimingsoefening BHV

En nog meer leuk nieuws, er is weer een Vuurvogelbaby’tje op komst. Marieke, de leerkracht van groep 7
krijgt in februari haar eerste kindje. Van harte
gefeliciteerd Marieke en Jean-Paul! Een heel fijne
zwangerschap gewenst!

CAMPUS
Babynieuws!
Katja, Matijs en Bram hebben een dochter en zusje
gekregen. Suus is op 24 juli geboren en zoals je kunt
zien slaapt ze goed!

SCHOOL

Suus

Ivette, Mathijs en Nyne zijn de trotse ouders en grote
zus van broertje Lennon geworden. Lennon is geboren
op 9 augustus.
Met alle mama’s, papa’s, de grote broer en grote zus
gaat het goed! Als je een kaartje wil sturen dan kun je
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Goede start
Wat was het fijn om iedereen weer na de
zomervakantie te zien. Sommige kinderen een beetje
zenuwachtig voor de nieuwe leerkracht en het nieuwe
schooljaar. Gelukkig is dat gevoel meestal snel
verdwenen. We kiezen er op de Vuurvogel bewust
voor om van de start van het schooljaar geen grootse
happening te maken. We zijn van mening dat het weer
naar school mogen al leuk en spannend genoeg is. De
eerste weken zorgen we ervoor, dat we naast het
geven van de lessen, ook oog hebben voor het maken
van een fijne binding met de groep. Hoe zijn de
kinderen teruggekomen van de vakantie, hoe gaat het
met ze, hoe gaat het samen als groep. Voor de
zomervakantie hebben de leerkracht(en) van de
vorige groep en de huidige groep van je kind een
overdracht gedaan. Daarin wordt besproken hoe het
gaat met de groep als geheel en wat de individuele
kinderen nodig hebben.

Mijn naam is Simone van den Dungen en ben per
1 september werkzaam als onderwijsassistent
binnen de kleutergroepen. Ik mag hier het
komende schooljaar komen ondersteunen en
heb daar ontzettend veel zin in!

Ouderapp
Op het moment dat je kind van de Zwaluwgroep naar
groep 1-2 gaat kun je je kind koppelen in de ouderapp
zodat je specifieke berichten van de leerkracht en de
klas kunt ontvangen. De leerlingen in de Zwaluw
hebben een eigen app en ontvangen daarover
informatie van Viola.
We vinden het belangrijk dat jullie weten wie de
leerkracht van je kind is en hoe je deze kunt bereiken.
Alle leerkrachten plaatsen in de eerste schoolweek
een berichtje waarin ze zich aan jullie voorstellen en
hoe je de leerkracht van je kind kunt bereiken.
Daarnaast hebben we de afspraak op de Vuurvogel
dat er minimaal 1x per week een berichtje over het
reilen en zeilen in de klas op de app wordt gezet.
In de ouderapp kun je ook de jaarkalender zien en
zelfs alle activiteiten toevoegen aan je eigen (digitale)
agenda. Je kunt ook filteren op studiedagen of
vakanties.
Als je op een item klikt in de kalender dan komt er ook
meer informatie tevoorschijn over dat evenement.
Nieuw gezicht!

Hallo allemaal!
Graag stel ik me even aan jullie voor want ik ben
een nieuw gezicht binnen het team van
kindercampus de Vuurvogel.
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Ik ben 20 jaar werkzaam geweest in de zorg en
merkte al langere tijd dat ik toe was aan iets
nieuws. Gezien mijn leeftijd (43 jaar) mag ik nog
heel wat jaren werken en dat doe ik dan ook
graag binnen een plek en functie waar ik me fijn
bij voel. Zelf heb ik 2 kinderen van 16 en 19 jaar
oud die beide aan het studeren zijn en ben ik 18
jaar getrouwd met mijn man. In mijn vrije tijd
vind ik het erg leuk om uitgebreid te koken en ga
ik graag naar de sportschool.
Ik ben 4 dagen per
week aanwezig op
school dus mocht je me
iets willen vragen of
gewoon even kennis
willen maken, sta ik
altijd open voor een
praatje.
Tot ziens!
Stagiaires
Jullie horen het vast ook in de media, er is een enorm
lerarentekort in Nederland. Gelukkig hebben alle
klassen op de Vuurvogel een leerkracht, maar helaas
is dat niet overal zo. Om het lerarentekort een
piepklein beetje mee te tackelen leiden we stagiaires
op. We zijn nl. een zgn. opleidingsschool. We
begeleiden studenten van de PABO en/of ROC en
hopen dat zij goede leerkrachten en ondersteuners
worden en in het onderwijs blijven werken. Ook
komend jaar hebben we weer stagiaires in
verschillende groepen. Als er in de klas van je

kind(eren) een stagiaire komt zal de leerkracht je
daarover verder informeren via de ouderapp.

De leerlingen van groep 1-2 gymmen in de speelzaal
en 1x in de 3 weken krijgen zij een gymles van Lieke in
de grote gymzaal. De leerkracht zal jullie hier via de
app over informeren.
Theater
In de kalender zie je ook ‘theater’ gepland staan voor
alle kinderen. Als de maatregelen het weer toelaten
zullen we jullie laten weten hoe we het gaan
organiseren. Bij het theater mogen nl. de ouders van
de groepen die aan de beurt zijn naar school komen
om te kijken naar een optreden van hun kinderen (en
de andere groepen). We houden jullie op de hoogte!

Herbergier
De herbergier is een organisatie die op een aantal
locaties in Nederland woonplekken heeft voor
mensen met geheugenproblemen. Ook in Tilburg
staat zo’n huis. Iedere maand gaan er van de
Vuurvogel een paar kinderen naar de Herbergier en
doen daar activiteiten met de bewoners. Dit kan zijn
voorlezen, spelletjes spelen, samen muziek maken of
gezellig een praatje maken. Dit doen we altijd onder
begeleiding van een ouder. Vorig schooljaar konden
we helaas niet fysiek op bezoek gaan maar hebben de
groepen kaartjes geschreven of iets gemaakt voor de
bewoners. Als de groep van je kind aan de beurt is zal
de leerkracht dit laten weten. Afhankelijk van de
situatie maken we iets of gaan we op bezoek. De
leerkracht zal als dat nodig is hulp vragen aan de
ouders.
gymlessen
In onderstaande tabel kun je lezen wanneer je kind
gymlessen heeft.
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

groep 4, 3a en 3b
groep 5-6-7-8
groep: 8-7-5-4-3a-3b
groep 6
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Informatie avond
Ieder jaar organiseren we minimaal twee keer per jaar
een informatieavond. Een avond met een algemeen
gedeelte waarbij we vertellen over de visie en
ambities van school en een gedeelte in de klas bij de
leerkracht van je kind. We hopen hierover na 20
september meer duidelijkheid te kunnen geven hoe
we dit gaan organiseren. We hebben omdat e.e.a. nog
zo onduidelijk is nog geen datum gepland. We komen
er snel na 20 september (persconferentie) op terug.
Boomtak
Buurthuis De Boomtak heeft een aantal activiteiten
georganiseerd voor kinderen. In de bijlage bij dit
Lopend Vuurtje vind je de folders met informatie.

Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel
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