Jaargang 11 Editie 02
AGENDA
5 oktober
6 oktober
6 t/m 15 okt.
8 oktober
11 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober
18 t/m 20 okt.
21 oktober
22 oktober
25 t/m 29 okt.
4 november

Dag van de leraar
KCR vergadering
Kinderboekenweek
groep 1-2 vrij
groep 6 naar de Herbergier
Denktank
Theater groep 1-2C, 4, 7 & 8
Theater groep 1-2A, 3A en 5
Ouder-kindgesprekken
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
groep 1-2 vrij
Herfstvakantie
informatieavond

zichtbaarder en transparanter richting de ouders te
zijn. We willen jullie graag vaker op de hoogte
houden. Ook willen we graag dat jullie weten wie je
kan aanspreken als je bijvoorbeeld ideeën hebt. We
stellen ons daarom even aan jullie voor.
De leden voor schooljaar 2021/2022 zijn:
•
•

•

•
•

•
•

•

OUDERRAAD
Hieronder twee berichten van onze ouderraad van
school:

Saskia Mommers, moeder van Tijn uit groep 3a.
Dit is haar 2e jaar in de ouderraad.
Imke Halbersma, moeder van Raf en Lou, die dit
jaar allebei in groep 3 zitten. Dit is haar 2e jaar in
de ouderraad.
Cindy van den Aker, moeder van Tibe uit groep
3a. Ook voor Cindy is dit haar 2e jaar in de
ouderraad.
Femke Secci, moeder van Felicia uit groep 8. Dit is
haar 4e en tevens laatste jaar bij de ouderraad.
Linda van Broekhoven, moeder van 3 kids
waarvan 2 nog op de Vuurvogel zitten. Dit is haar
3e jaar in de or.
Jeroen, vader van 2 kids uit groep 6 en 8. Dit is
zijn 3e jaar als penningmeester.
Lieke de Jong, moeder van Jinte uit groep 3a. Dit
is haar 2e jaar in de ouderraad en tevens is Lieke
de secretaris van de ouderraad.
Jamy de Vaan, moeder van Alice uit groep 3a. Dit
is haar eerste jaar in de ouderraad. Zij is voor dit
jaar aangesteld als voorzitter van de ouderraad.

Wij worden ondersteund door Liz en Evi uit het team.
Beste ouders,
Ook bij de Ouderraad zijn we gestart met een nieuw
schooljaar! Met dit bericht willen wij jullie graag op
de hoogte stellen van de nieuwe samenstelling van
de Ouderraad. Allereerst willen wij de ouddeelnemers van de raad bedanken voor hun tijd en
energie die zij in onze Ouderraad hebben gestoken.
Bedankt!
Even voorstellen
We zijn dit schooljaar met een nieuwe formatie
gestart. Eén van de voornemens die we hebben is om
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Misschien is het je opgevallen dat de leden van de
Ouderraad voornamelijk ouders uit de groep 3
klassen zijn. We zijn daarom opzoek naar een nieuw
lid uit groep 5 of 6 die ons met haar of zijn ervaring
wil versterken. Heb je interesse? Dan mag je mailen
naar jamyvanderhorst@hotmail.com. We nodigen je
dan graag uit om meer te vertellen over de
Ouderraad!

Traktaties
De afgelopen periode hebben we gevraagd om
verpakte traktaties. Vanaf nu mogen er weer
onverpakte traktaties komen.

De kinderen mogen vanaf hun vijfde verjaardag
een feestje op school vieren. De leerkrachten
zorgen dat de jarige in het zonnetje gezet wordt
en maken er een feestje van. Als je wil trakteren
vragen wij om de traktatie
eetbaar, gezond en klein te houden. Met
aandacht voor milieu en portemonnee. Om wat
ideeën op te doen hebben we hier een aantal
voorbeelden van gezonde traktaties:

SCHOOL
Ouder-kindgesprekken
Op 8 oktober ontvang je de code om je in te schrijven
voor het ouder-kind gesprek. Ouders met 3 of meer
kinderen op school kunnen vanaf 11 oktober
inschrijven en de andere ouders vanaf 12 oktober. De
gesprekken zijn op school, maar kunnen ook online.
We gaan ervan uit dat iedereen naar school komt, wil
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je het gesprek liever online voeren dan kun je dat bij
de leerkracht aangeven.
Informatieavond
Op 4 november is de informatie-avond. Door de
corona-maatregelen hebben we onze oorspronkelijke
datum (eerder in het schooljaar) moeten verzetten.
Gelukkig kunnen we het nu wel door laten gaan.
Zet de datum dus in je agenda:
18.45 inloop
19.00 algemeen gedeelte waarbij we vertellen over
het jaarplan en de ambities van de school
19.30 eerste informatieronde in de groep van je kind
20.00 tweede informatieronde (als je meerdere
kinderen hebt).
Heb je maar 1 kind op de Vuurvogel dan kun je na de
eerste informatieronde al naar huis. Bij meer dan
twee kinderen vragen we je om een keuze te maken
bij welke groepen je gaat luisteren.
Zet de datum in je agenda en we hopen jullie te zien.
Om de drukte te beperken vinden we het fijn als er per
gezin één volwassene komt.
Natuur en Milieu Educatie (NME)
We leren op de Vuurvogel niet alleen in de klas, maar
ook rondom de school is veel te ontdekken. We
vinden het belangrijk dat de Vuurvogels het groen in
en om de school mee verzorgen. Zo werken we samen
aan een duurzame leeromgeving. Dat kunnen we niet
alleen, daar hebben we jullie hulp bij nodig!
Welke ouder/verzorger (of familielid) zou hierbij
willen helpen? We zoeken iemand die 1 x in de twee
weken, samen met een groepje van 4 à 5 kinderen het
groen rondom school wil helpen onderhouden. Denk
aan het wieden van onkruid, het bijhouden van de
plantenbakken bij de fietsenstalling en bollen planten
of bloemen zaaien.
Vind je het leuk om hierbij te helpen (of ken je iemand
die dit leuk zou vinden)? Geef je dan op bij de
leerkracht van je kind of stuur een mail naar Kelly of
Evelien. Ook als je het leuk vindt om dit met andere
ouders te doen, of maar een paar keer per jaar kun je
reageren.

kellystoop@opmaatgroep.com
&
evelien.gijezen@opmaatgroep.com
Vriendelijke groeten van Kelly & Evelien (werkgroep
NME)
overblijfkracht
We zijn weer dringend op zoek naar mensen om ons
overblijfteam aan te vullen! Kun je op maandag,
dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 12.00 en 13.00
uur gezellig buiten spelen met onze Vuurvogels? Je
ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Lijkt
het je leuk én heb je tijd, bel naar school of stuur een
mailtje naar fatima.vandeven@opmaatgroep.com
Bericht van de GGD over de Kindmonitor 0 t/m 11 jaar
De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een
uitnodiging verstuurd naar ruim 35.000 ouders van
kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. Ze vragen je
om de kindmonitor 0 t/m 11 jaar in te vullen. De
vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid,
leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heb je
een uitnodiging ontvangen? Doe mee, jouw mening
telt!
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden
op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant
NPO-geld
De komende twee schooljaren krijgen alle scholen
extra gelden om evt. corona-achterstanden in te
lopen. Deze periode werkt Hanneke van de Ven,
leerkracht van groep 4 op ma t/m woensdag extra
vanuit deze subsidie. Ze komt op donderdag en neemt
dan het werk van leerkrachten over in de groepen. De
leerkrachten kunnen in deze tijd dan extra tijd en
aandacht geven aan kinderen die dit nodig hebben.
Daarnaast hebben ze tijd om kennisrijke teksten te
zoeken die we vanaf januari gaan inzetten bij de
thema’s die we schoolbreed doen. Het kan dus zijn
dat je op donderdag i.p.v. de eigen leerkracht
Hanneke voor de klas ziet staan. De kinderen worden
hier altijd de dag van te voren van op de hoogte
gebracht.
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Brandoefening
op 30 september hadden we een geplande
ontruimingsoefening. We laten dan het brandalarm af
gaan en oefenen hoe we veilig en rustig naar buiten
moeten. Waar gaan we staan, hoe zorgen we dat
iedereen van school en de opvang buiten is etc.
Drie keer per jaar doen we deze oefening. Daarvan zijn
er twee aangekondigd, dan is iedereen op de hoogte
en is er altijd eentje onaangekondigd. Alleen de leden
van de werkgroep BHV weten dan dat er een oefening
komt.
Een
ontruimingsoefening
kan
een
brandoefening zijn, maar ook een bommelding. Bij
een bommelding lopen we met alle kinderen (opvang
en school) naar een veilige plek ver van de Vuurvogel.
Onze vaste verzamelplek bij een bommelding is in de
Kloostertuin, bij basisschool De Elzen. Bij een
‘gewone’ ontruiming verzamelen we op de
speelplaats. Uiteraard evalueren we de oefeningen
altijd en verbeteren we waar het nodig is.
Schoolfruit
Van 15 november 2021 t/m 22 april
2022 krijgen de kinderen op
school gratis drie porties groente
en fruit per week. De Vuurvogel
doet namelijk mee aan EUSchoolfruit! We ontvangen dan 20
weken lang voor alle kinderen drie keer per week fruit.
Dit wordt gefinancierd door de Europese Unie. Je
hoeft die periode je kind dus geen fruit mee te geven.
In het volgend Lopend Vuurtje zullen we doorgeven
op welke dagen we fruit ontvangen. Dat is nu nog niet
bekend.
Potlood of gum kwijt?
Op school werken de kinderen met materialen van
school. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle
kinderen een schrijfpotlood, schoolgum, wisbordje en
stift voor het wisbordje. In groep 5 krijgen de kinderen
éénmalig een rollerpen van school. Als het materiaal

verslijt of op raakt dan krijgen de kinderen van school
weer nieuwe spullen.
Als het materiaal kwijt is geraakt, of het gaat kapot
omdat er onzorgvuldig mee wordt omgegaan,
vervangen we dit niet. Dan kopen de kinderen tegen
kostprijs nieuw materiaal. Dit kan gekocht worden bij
Ludo of Fatima. Spullen die van thuis zijn meegebracht
worden niet toegestaan. Als er iets kwijt of kapot is
dan krijg je via de leerkracht een brief mee.
De kosten van de materialen:
Potlood
€0,10
Schoolgum
€0,05
Rollerpen
€4,95
Wisbordje
€1,20
Wisbordstift €0,50

Ouders weer in school
We vinden het fijn dat we jullie weer in de school
mogen begroeten. En het is erg fijn dat jullie je ook
goed aan de afspraken houden.
Hieronder de meeste afspraken nog een keer op een
rijtje:
- ouders van groep 1 t/m 3 mogen mee de school
in. Kies 1 of 2 dagen in de week dat je ook in de
klas komt.
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-

leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen zelfstandig
naar school. Wil je graag een keer mee? Beperk
dat tot 1x per week
- Vanaf 08.25 uur geen ouders meer in de klas,
zodat de leerkracht echt op tijd kan starten met
de les.
- Als je in de klas komt kijken ben dan betrokken bij
je kind. Zet je telefoon uit en ga niet met andere
ouders kletsen en heb aandacht voor wat je kind
wil laten zien.
- Alle Vuurvogeltjes kunnen zelf hun jas en tas
ophangen. (Echt waar!)
- Blijf niet te lang ‘dralen’ voor de klasdeur, dat
maakt het afscheid voor je kind moeilijker en het
kan de doorgang voor andere kinderen
belemmeren.
De leerkracht staat bij de deur om de kinderen een
hand te geven. Voor de herfstvakantie zullen we de
afspraken evalueren en delen dit met jullie.

Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel

