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•

AGENDA

•

25 t/m 29 okt. Herfstvakantie
03 november De nieuwe vuurvogeltjes gaan op de
lijn
04 november Informatieavond op school
09 november Mad Science show op school
12 november Theater Zwaluw, 1-2B, 3B en 6
15 november Herbergier groep 6
15 november KCR om 19.00 uur op school
19 november groep 1-2 vrij
30 november vergadering van de OR
CAMPUS
Textielcontainer
Er staat voortaan permanent een textielcontainer bij
de Vuurvogel. Deze zal de meeste dagen buiten staan
bij de ingang van het fietsenhok. Staat de container er
een keer niet en heb je toch een zak kleding of textiel
bij je? Zet deze dan binnen bij Ludo. Voor iedere
ingezamelde kilo textiel krijgt de school een klein
bedrag én we werken zo mee aan een duurzamere
omgeving.
IKC-avond
Twee keer per jaar heeft het personeel van school en
opvang een gezamenlijke avond. Omdat we vanwege
corona al heel lang niet meer bij elkaar zijn geweest is
staat de avond op 09 november in het teken van
hernieuwde kennismaking.
Inleveren biebboeken
Op school missen we nog een aantal
boeken die ingeleverd moeten worden.
We hebben alles afgezocht maar
kunnen de boeken niet vinden. Misschien zijn er nog
boeken per ongeluk thuis achtergebleven. Het gaat
om de volgende boeken:
•
•

Nee, nee, nee!, schrijver: Elle van Lieshout
Borre gaat vissen, schrijver: Jeroen Aalbers
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Vos en Haas: de wind valt aan, schrijver:
Sylvia van den Heede
Hoe de gniep de kerst stal, schrijver: Seuss

Mocht je de boeken vinden dan kun je mailen naar
viola.vanveenendaal@opmaatgroep.com
Alvast hartelijk dank!
OPVANG
Voorstellen
Graag wil ik jullie voorstellen aan twee nieuwe
professionals binnen mijn team! Abigail Sives en
Noortje Lemmens zullen vanaf 28 oktober a.s. bij ons
starten als vaste flex-medewerkers. Ze hebben beiden
ruime ervaring in het werken met kinderen. We zijn
heel blij dat we weer nieuwe mensen kunnen
aannemen.
Landelijke kinderopvang ontwikkeling:
Binnen de kinderopvang branche (landelijk) hebben
we te maken met een groot tekort aan medewerkers.
Zo kan het momenteel wel eens voorkomen dat je
iemand onbekend aantreft op de groep tijdens het
brengen en halen van je kind(eren) omdat
medewerkers ook wel eens een dagje vrij willen of ziek
zijn. Uiteraard blijven wij vooralsnog zoveel mogelijk
het vaste gezicht waarborgen op de groepen.
GGD inspectie:
We
hebben
afgelopen
woensdag
een
onaangekondigde
inspectie
gehad.
Het
inspectierapport zal over twee weken in te zien zijn op
locatie (inzagemap) of via onze website. Kidsadmin
ouder app: De ouderapp werkt helaas nog niet naar
behoren. Ik betreur net als jullie dat er zoveel niet werkt
in de ouderapp en dat is erg vervelend. Er wordt nu
hard gewerkt achter de schermen. Als je als ouder niet
kunt inloggen, stuur mij dan een mail. Ik kan jullie dan
voorzien van een nieuwe login. Excuus voor dit
ongemak!
Met vriendelijke groeten, Joyce Jorissen

Inschrijven kan via deze link: inschrijven voor
naschoolsesport! tot en met maandag 1 november
2021. Je krijgt per mail een bevestiging!

SCHOOL
Babynieuwtje
An, leerkracht van groep 6,
is op 4 oktober van een
prachtige
dochter
bevallen. Het zusje van
Roos heet Ella. An, Martin,
Roos en Ella maken het
allemaal
goed.
Gefeliciteerd met jullie
prachtige gezin.

Groetjes Gymjuf Lieke!
Vakantietoernooi zaalvoetbal
Heb jij zin om in de kerstvakantie een dag sportief en
gezellig door te brengen met je klas- en
schoolgenoten? Geef je dan op voor het
vakantietoernooi zaalvoetbal van de gemeente
Tilburg.
Wie
Wanneer
Ella en grote zus Roos

Informatieavond
Op 4 november is de (uitgestelde) informatieavond.
Het programma voor de avond is al volgt:
18.45 uur
inloop
19.00 uur
algemene informatie
19.30 uur
ronde 1: informatie in de groep van je
kind
20.00 uur
ronde 2: informatie in de groep van je
kind
20.30 uur
einde avond
Vanwege de drukte vragen we jullie om per gezin met
1 ouder te komen zodat we van alle kinderen een
ouder kunnen ontvangen.
Naschoolse sport groep 3-4-5
Vanaf dinsdag 8 november gaan we starten met de
naschoolse sport voor groep 3-4-5. Je mag dan na
schooltijd extra komen gymmen bij Lieke!
Wanneer Op dinsdag na schooltijd van 14.30 tot 15.15
in de gymzaal.
Start Dinsdag 8 november 2021
Einde Dinsdag 30 november 2021
Wie leerlingen van groep 3-4-5
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groep 3 t/m 8
donderdag 6 & vrijdag 7 januari

Teams & locaties
Alle teams uit groep 3/4 spelen hun wedstrijden in het
T-Kwadraat. Dit omdat er op 4 kleine veldjes gespeeld
wordt en alleen deze hal de juiste belijning heeft. Deze
teams bestaan uit 4 spelers. (zonder keeper i.v.m.
kleine doeltjes.
Teams uit de groepen 5 t/m 8 spelen hun wedstrijden
in diverse sportaccommodaties verspreid door de
stad. Deze teams bestaan uit 1 keeper en 5 spelers.
Wissels: Er mogen ook extra (wissel)spelers
ingeschreven worden. Er worden Poulewedstrijden
gespeeld. Er worden dus geen finales gespeeld tijdens
het Vakantietoernooi.
Aansprakelijkheid
De gemeente Tilburg, noch de wedstrijdleiding, kan
aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of
verlies van eigendommen en persoonlijk letsel.
Iedereen neemt dus deel op eigen risico
Begeleiders/coaches gevraagd!
Elke school heeft ook 1 of meerdere begeleiders
nodig. Van de begeleider wordt verwacht dat hij/zij:

- 18 jaar of ouder is én de verantwoording kan dragen
voor de kinderen;
- Er voor zorgt dat de kinderen zich netjes naar
anderen gedragen, zowel in het veld als daarbuiten;
- Er voor zorgt dat de kinderen op tijd klaar staan voor
de volgende wedstrijd.
- Tijdens het toernooi de kinderen op een positieve
manier aanmoedigt.
Doe je mee? Geef je dan op voor DINSDAG 9
november
2021
via
deze
link:
https://forms.gle/kNgZ8JZFqYWNezCv9

Zwaluwen vliegen uit
Na de herfstvakantie is het dan zo ver, een aantal
Zwaluwen vliegt uit. Daarom zijn ze afgelopen week
twee ochtenden gaan wennen in hun nieuwe klas. Op
deze manier zorgen wij voor een soepele en rustige
overgang naar de reguliere kleutergroep. Na de
herfstvakantie weten ze wat hen te wachten staat en
voelt hun nieuwe nest hopelijk al snel heel vertrouwd!
Fijne vakantie en heel veel geluk en plezier in de
nieuwe groep!
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Fijne (werk-)week/vakantie!
Team de Vuurvogel

