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AGENDA 

1 december sinterklaas komt op school 
3 december groep 1-2 vrij 
6 december Studiedag, alle leerlingen zijn vrij  
13 december groep 3b herbergier 
13 t/m 20 dec week van de poëzie 
23 december kerstviering in de avond 
24 december start van de kerstvakantie 
10 januari weer naar school  
 

CAMPUS 

Nationaal jeugdontbijt 
Het nationaal jeugdontbijt ondersteunt ouders om 
aan hun kinderen dagelijks een gezond ontbijt te 
kunnen geven, als zij dat zelf niet kunnen betalen. 
Vind jij het lastig om iedere dag een gezond ontbijt op 
tafel te zetten, dan kun je in aanmerking komen voor 
gratis ontbijt. Iedere week krijg je dan een ontbijtbox 
thuis bezorgd met daarin 7 gezonde ontbijten. Ook 
tijdens de vakanties, dus echt 52 weken per jaar!  
Je kunt je hiervoor opgeven door onderstaande QR-
code te scannen. Je mag het ook doorgeven aan de 
leerkracht of directie, dan regelen wij de aanvraag 
voor je.  

 
Er zit in de bijlage bij dit Lopend Vuurtje een flyer 
waarop je meer over dit gratis ontbijt kunt lezen.  
 
Voorstellen 
Hallo allemaal! 
Wij, Dionne en Imke zouden ons graag even willen 
voorstellen aan jullie omdat nog niet alle ouders 
weten wie wij zijn. We werken samen aan een 
doorgaande lijn voor de zorg op de Vuurvogel.  

 
Ik ben Imke Denissen en ben 
kwaliteitscoördinator op school. 
Voorheen werd dat intern 
begeleider genoemd.  
Deze taak omvat 3 onderdelen.  
 
Leercoördinator 

Het eerste onderdeel bestaat uit het begeleiden van 
het geven van goed onderwijs op de Vuurvogel. Ik kom 
daarbij in de klassen voor observaties van 
leerkrachten en kinderen, maar bedenk ook samen 
met de leerkrachten wat er nodig is om goed 
onderwijs te kunnen geven. We noemen dat 
leercoördinator. Wat hier bijvoorbeeld ook onder valt 
is de doorgaande lijn van opvang naar onderwijs.  
 
Ondersteuning van leerlingen en ouders 
Het tweede onderdeel is meer gericht op de 
ondersteuning van leerlingen en ouders. Daarbij 
kijken we samen naar wat een leerling nodig heeft om 
zich goed te kunnen ontwikkelen. Soms zijn daar 
andere partners, zoals de GGD of maatschappelijk 
werk voor nodig, of een therapeute of arts die met ons 
mee denkt. We noemen dit zorgregisseur. In dit kader 
heb ik veel contact met Joyce en Dionne van de 
opvang, om ervoor te zorgen dat de overgang van 
peuters naar kleuters goed verloopt en we alle 
kinderen goed in beeld hebben. 
 
Trendanalist  
De derde taak richt zich meer op het bekijken van 
toetsen en het analyseren daarvan. Dat doe ik 
natuurlijk niet alleen, maar samen met het team, 
zodat we ook kunnen kijken naar wat er al goed gaat 
en waar nog verbeterpunten liggen. Dit noemen we 
de trendanalist. Zo zie je maar dat mijn rol op de 
Vuurvogel heel divers is en dat maakt het super 
interessant.  
 
Mochten jullie vragen hebben voor mij, dan laat het 
me vooral weten. Je kunt me via mail bereiken: 
imke.denissen@opmaatgroep.com  

mailto:imke.denissen@opmaatgroep.com
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Mocht je vragen hebben over je kind, dan kan je altijd 
terecht bij de pedagogisch professional of de 
leerkracht van je kind. Zij kijken of Dionne of ik met 
jullie mee kunnen denken. 
 
Wanneer je kind een kinderopvang locatie binnen de 
gemeente Tilburg bezoekt, bestaat er de mogelijkheid 
om beroep te doen op de Intern Begeleider 
Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar. 
 

Ik ben Dionne van Wezenbeek en 
maak deel uit van het Team Intern 
Begeleider Kinderopvang Tilburg 
en ben gekoppeld aan het 
kinderdagverblijf van jullie kind. 
Wat kan ik als Intern Begeleider 

(IB-er)Kinderopvang betekenen? 
 
Wanneer jij en/of de pedagogisch medewerker een 
vraag en/of zorgen heeft over o.a. het gedrag of de 
ontwikkeling van uw kind. De Intern Begeleider kan 
ingezet worden om met u mee te kijken. De 
pedagogisch medewerker kan via de Manager of de 
Pedagogisch coach om inzet van de intern begeleider 
vragen. We plannen vervolgens een 
kennismakingsgesprek met u, waarin we deze vraag 
en/of zorg samen kunnen bespreken. 
 
Indien nodig kan ik jullie kind in de groep gaan 
observeren. (Meestal vinden er 2 observatie 
momenten plaats op de groep). Hierna bespreken we 
de signalen die in kaart gebracht zijn samen met de 
ouders en kijken we wat jullie kind nodig heeft voor 
het vervolg. 
 
Ik kan, als intern begeleider, advies geven welke hulp 
passend is bij de vraag. Dit kan een ontwikkelvraag, 
een opvoedvraag of een vraag zijn m.b.t. de 
vervolgstap naar school.  
 
Wanneer kun je denken aan de inzet van een Intern 
begeleider? 

· Als de Spraak-taal ontwikkeling wat moeizaam op 
gang komt. 
 
· Als je vragen hebt over de ontwikkeling van je kind. 
Dit kunnen vragen zijn rondom de spraak/taal, 
motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling. 
· Als je opvoedingsvragen hebt 
· Ouders en/ of pedagogisch medewerker vinden het 
moeilijk om het kind te sturen. Het kind vindt het 
moeilijk om naar hen te luisteren, is misschien erg 
zelfbepalend. 
· Een kind wordt bijna vier en moet worden 
aangemeld voor de basisschool, maar er is onduidelijk 
of hij/zij al klaar is voor school. 
· In een enkel geval komt het voor dat een kind meer 
nodig heeft dan binnen de reguliere opvang geboden 
kan worden. Er zal samen met u gezocht worden naar 
een meer passende vorm van opvang en/of school. De 
Intern Begeleider kan u begeleiden in dit proces. 
 
Ik heb nauw contact met o.a. de 
jeugdverpleegkundige, zorgaanbieders zoals integrale 
vroeghulp en het wijkteam en IB-ers van de 
basisscholen. Hierdoor kunnen, indien nodig, 
doorverwijzingen gemakkelijker en sneller 
plaatsvinden. Bij dit hele proces zullen jullie als 
ouders/verzorgers steeds intensief betrokken 
worden. 
 
Indien nodig kan ik in een direct contact uitleg geven 
omtrent mijn functie! 
 
Met vriendelijke groet, Dionne van Wezenbeek 

Intern begeleider Kinderopvang 
 

OPVANG 

 Personele wijzigingen: 
Lydwine Schilders (werkzaam Kwikstaart/BSO) heeft 
een nieuwe baan gevonden binnen de kinderopvang 
en gaat ons om die reden dan ook verlaten per 31-
12-2021. 
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Wij vinden dit uiteraard erg jammer, maar heel fijn 
voor haar. 
 
Umran Yaviz zal per 01-12-2021 
bij ons in dienst komen als 
pedagogisch professional. Ze zal 
de maand december roulerend 
worden ingezet op locatie. Per 01-
01-2022 zal Umran de uren van 
Lydwine gaan overnemen op de 
Kwikstaart en BSO 
 
Welkom terug! 
Shaima El Abbassi start dinsdag 30 november weer 
met haar werkzaamheden op de Babbelaar. Ze heeft 
van haar bevallingsverlof genoten. Romindy de Nijs 
zal weer roulerend gaan werken binnen ons team. 
 
Update kidsadmin ouderapp: 
We krijgen de laatste tijd regelmatig vragen over het 
niet verschijnen van de foto's in de ouderapp. De 
oorzaak is een update in de app waar niet alle 
mobiele telefoons goed mee om kunnen gaan. Als 
een ouder geen foto's in de app kan zien kan hij / zij 
het volgende doen: 
1. Druk op het hamburger menu rechtsboven (de 
drie horizontale streepjes). 
2. Druk op "Instellingen". 
3. Druk op de tekst: "Reset app data" (direct onder 
het versienummer van de app) De foto's worden dan 
opnieuw geladen en zijn weer zichtbaar. 
 
Kraamnieuws! 
Feyzal Akgul is op 16 november bevallen van een 
gezonden zoon ‘’Miran’’ 
Wij wensen haar een fijne kraamtijd samen met haar 
gezin. 
 
 
 
 
 

SCHOOL 

Sinterklaas 
Op donderdag 25 november hebben alle 
Vuurvogeltjes hun schoen gezet in de klas. Vrijdag 
werden we allemaal verrast door een lekkere traktatie 
in onze schoen. Danku Sinterklaasje! Gelukkig had hij 
ook gedacht aan de kinderen die (ziek) thuis waren!  
Vandaag, woensdag 1 december bezoek Sint en 
pieten de school. Wat is er hard gezongen en gedanst 
voor Sinterklaas en Piet Pieter. Het was weer een 
ongekend feest! 
 
De groepen 5 t/m 8 
pakken vandaag hun  
surprises uit. We zijn 
heel benieuwd wat 
voor kunstwerken we 
gaan zien! Groot of 
klein, we weten zeker 
dat iedereen er zijn 
uiterste best op heeft 
gedaan. 
 
Hulp gevraagd! 
We leren op de Vuurvogel niet alleen in de klas. Ook 
rondom school is er veel te ontdekken. We vinden het 
belangrijk dat de kinderen van de Vuurvogel leren om 
het groen in en om school mee te verzorgen. Zo 
werken we samen aan een duurzame leeromgeving. 
Welke ouder(-s)/ verzorger(-s) zou(-den) dit mee 
willen begeleiden? We zoeken een of meerdere 
ouders die eens 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, snoeien van de hegjes op het schoolplein en 
het bijhouden van de plantenbak bij de 
fietsenstallingen. Ook wordt er soms iets geplant of 
gezaaid.   



  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

  
 
woensdag 1 december 2021 

 
 

 
 
Heb je interesse om hierbij te helpen? Geef je dan op 
bij de leerkracht van je kind of stuur een mail naar 
Kelly of Evelien: kelly.stoop@opmaatgroep.com of  
evelien.gijezen@opmaatgroep.com  
Ook als je maar 1 keer of een paar keer kunt word je 
van harte uitgenodigd om te reageren. 
 
Het hele jaar door lentekriebels! 

Op de Vuurvogel werken we al een aantal jaren 
met het project ‘De week van de lentekriebels’. 
Dit is een project waarbij we gedurende één 
lesweek per jaar iedere dag extra aandacht 
besteden aan weerbaarheid, relaties en 
seksualiteit. Omdat dit onderwerpen zijn die het 
hele jaar door van belang zijn voor de kinderen 
hebben we besloten het aanbod op te nemen in 
ons jaarplan. De onderwerpen van dit project 
sluiten goed aan bij werkvormen en de leerlijn 
van de Kanjertraining. Het kan dus zijn dat je zoon 
of dochter thuiskomt met vragen of verhalen over 
één van de onderwerpen die hierboven staan. 
Mocht je naar aanleiding van die verhalen, vragen 
hebben kan je daar de groepsleerkracht 
natuurlijk altijd over mailen of bellen.  
 

Week van de poëzie  
Het is een mooie tijd van het jaar om bezig te zijn 
met poëzie. Daarom staan de taallessen van 13 
t/m 17 december in het teken van dichtkunst. 

Alle groepen gaan zich verdiepen in een vorm van 
poëzie.  
 
In de groepen 1-2  en De Zwaluw gaan we aan de slag 
met een dadagedicht.  
De groepen 3 en 4 maken een elfje.   
Groep 5 maakt een lettervers, groep 6 een limerick, 
groep 7 een haiku en groep 8 een rap.  

Ook besteden de kinderen aandacht aan de 
presentatie van het gedicht en hoe het eruit komt 
te zien. Dit kan zijn in de vorm van een poster, of 
bijvoorbeeld een tekening of schilderij.  

Op vrijdag 17 december worden de gedichten in 
de hal tentoongesteld zodat alle 
kinderen elkaars gedichten 
kunnen bewonderen. De 
leerkrachten zullen hierover 
natuurlijk ook iets in de ouderapp 
zetten zodat jullie mee kunnen 
kijken.  

Maatregelen 

Vrijdag werden nieuwe maatregelen bekend die 
het stijgend aantal coronabesmettingen moeten 
stoppen. De scholen mogen gelukkig open 
blijven. Maar we krijgen wel te maken met 
strengere maatregelen. Dat vraagt extra 
inspanningen van personeel, leerlingen en 
ouders. Tegelijk dragen de maatregelen bij aan 
de veiligheid van ons allemaal. Ook op school 
weten we dat er veel verschillende meningen en 
sentimenten leveren rondom corona en de 
aanpak. We vinden het heel fijn dat we die 
meningen buiten de school kunnen houden en 
dat iedereen zich zo goed mogelijk aan alle 
afspraken houdt. Dat is heel fijn voor het team 
van de Vuurvogel, de leerkrachten kunnen zich zo 
focussen op het geven van onderwijs aan jullie 

mailto:kelly.stoop@opmaatgroep.com
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kinderen. Namens het team wil ik jullie bedanken 
voor jullie fijne medewerking. 
 
De zelftesten voor de leerlingen van groep 6, 7 en 
8 worden vanaf 6 december op de scholen 
bezorgd. Kinderen krijgen volgende week de 
testen vanuit school mee naar huis.  
 
Ojee, de klas moet naar huis! 
Afgelopen weken moesten ook leerkrachten zich 
regelmatig laten testen. We hebben een afspraak 
met een commercieel testbureau om het testen 
zo snel mogelijk te laten doen. Helaas duurt dat 
toch altijd 1 dag voor de uitslag er is. Naast het 
testen hebben we op school ook te maken met de 
griep etc. waardoor leerkrachten afwezig kunnen 
zijn. We moeten dan een invaller zoeken, maar 
die zijn er helaas niet meer. De invalpool waar we 
mee samenwerken is helemaal leeg! 
Dat betekent dat we dan eerst intern kijken hoe 
we het kunnen oplossen. Soms kan Evelien of 
Britt voor de groep, of iemand anders die 
ambulant is. Hun werk blijft dan liggen en moet 
op een ander tijdstip worden ingehaald. Je kunt 
begrijpen dat dat ook niet wenselijk is. Een keer is 
geen probleem, maar het is niet iets waar we 
herhaaldelijk op kunnen terugpakken.  
 
Het kan dus gebeuren dat je het vervelende 
bericht krijg dat de klas van je kind thuis moet 
blijven. Jullie mogen er op vertrouwen dat we alle 
mogelijkheden hebben bekeken en het naar huis 
sturen van een groep echt onze laatste optie is. 
We begrijpen hoe vervelend dit voor jullie kan zijn 
en ook wij balen hier enorm van.  
De BSO van de Vuurvogel kan op die dag dan ook 
geen opvang bieden. Ook bij de opvang kampen 
ze met tekorten. Ze roosteren van te voren onze 
vrije dagen in, maar onvoorziene dagen kunnen 

zij ook niet opvangen. We hopen dat in 
noodgevallen jullie elkaar ook onderling kunnen 
helpen bij het opvangen van de kinderen.  
 

Kerstviering 
Hoe de kerstviering er met de huidige maatregelen uit 
komt te zien kunnen we nu nog niet inschatten. We 
laten jullie dit natuurlijk ruim op tijd weten. 
 

 
 

Babynieuws 
Misschien heb je het al gehoord van je kind: Evelien, 
onze leraarondersteuner is zwanger. Evelien en Tim 
verwachten hun eerste kindje in mei. Gefeliciteerd 
Evelien & Tim! 
 

 
Fijne (werk-)week! 

 
Team de Vuurvogel 

 
 

Bijlage: LVKC 11.04a Nationaal jeugdontbijt  


