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AGENDA 

4 januari brief van school n.a.v. de 
persconferentie 

10 januari 1e schooldag na de kerstvakantie 
12 januari De nieuwe vuurvogeltje gaan op de 

lijn  
14 januari juf Marieke met zwangerschapsverlof 
17 januari 19.30 uur KCR vergadering  
19 januari Denktank 
24 januari CITO-M toetsen 
2 februari studiedag, alle kinderen vrij  
 

CAMPUS 

KCR vergadering 
De KinderCampusRaad (KCR) vergaderde afgelopen 
week. Uiteraard weer online, vanwege de corona 
regels. 
We bespraken een aantal punten: 

• Brigitte deelde met ons de begroting van De 
Vuurvogel. Financieel staat het er allemaal goed 
voor voor de komende jaren. De begroting is 
‘rond’ heet dat dan. Wat wel drukt op de 
inkomsten, zijn de leerlingen die door het jaar 
heen vertrekken omdat ze in een andere wijk gaan 
wonen. Gelukkig komen er ook weer genoeg 
kleuters bij. Maar ook voor grotere kinderen is dus 
soms plaats. Ken jij mensen die hun kind (alsnog) 
op De Vuurvogel willen plaatsen? Laat ze contact 
opnemen met Brigitte IJpelaar. 

 

• We bespraken de coronamaatregelen. Helaas is 
het voor de school, voor ouders en voor kinderen 
langzamerhand gesneden koek. De invoering en 
uitvoering verlopen goed. Er blijken er ook 
positieve kanten aan de afspraken te zitten, zoals 
een rustige start in de onderbouw klassen, omdat 
ouders maar tot de deur komen. Inmiddels weten 
we dat de kerstvakantie een week vervroegd 
wordt. Zowel voor school als voor veel 
ouders/verzorgers is het een flinke uitdaging alles 

geregeld te krijgen. We wensen iedereen veel 
succes daarbij. 

 

• De Vuurvogel hoort bij de Opmaat groep. Voor al 
deze scholen samen is er ook een 
medezeggenschap, de GMR. De ouder die namens 
De Vuurvogel in de GMR zat, moet voor 
onbepaalde tijd die taak neerleggen. Wie heeft er 
zin en tijd om ongeveer om de maand deel te 
nemen aan de GMR. Je denkt en beslist mee over 
onderwerpen die alle scholen van Opmaat groep 
aangaan. Interessant en belangrijk dus! Meld je bij 
Mieke Smulders (msoeb75@gmail.com) als je 
interesse hebt. 

 
Tot slot wensen we jullie hele fijne feestdagen en een 
goed begin van 2022. Blijf gezond en tot in het nieuwe 
jaar! 
 
KCR De Vuurvogel 
Anne, Francois, Eef, Eefje, Mieke, Sandra, Viola en 
Wendy 
 

SCHOOL 

Kerstviering 
Op vrijdag 17 december hebben we 
een fijne kerstviering gehad. De 
school was de week ervoor al 
prachtig versierd door de ouders 
van de OR. Ze hadden er weer een 
heel sfeervol plaatje van gemaakt. 
Bedankt! 
In alle klassen hebben de kinderen 

leuke kerstactiviteiten gedaan. 
De tafels zijn voor de lunch 
prachtig gedekt zodat we in een 
kerstsfeer samen aan tafel zijn 
gegaan.  Imke en Brigitte 
hebben in de hal het 
kerstverhaal van de kleine 
kerstman verteld en 
nagespeeld. De kleine kerstman 
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kon de allerlekkerste kerstkoekjes van de wereld 
bakken en gelukkig konden we dat allemaal proeven.  
Het was een fijne dag!  
 
Vervroegde kerstvakantie 
De extra week van de kerstvakantie zit er bijna op. 
Nog twee weken te gaan. Afgelopen week hebben we 
op school kinderen opgevangen die noodopvang 
nodig hadden. Daarnaast hebben de leerkrachten 
administratief werk kunnen doen. Natuurlijk hebben 
we ook de persconferentie van 18 december gehoord. 
Het is nog niet zeker of we op 10 januari gewoon open 
gaan. Dat horen we op 3 januari zeker. We hopen het 
niet, maar als we online onderwijs moeten gaan geven 
zijn we er (organisatorisch) klaar voor en laten we 
jullie tijdig weten hoe we het aanpakken.  
Graag willen we jullie nog een keer bedanken voor 
jullie flexibiliteit, het meedenken en de lieve berichten 
die we hebben ontvangen! 
 
Week van de poëzie 
In alle klassen is de afgelopen periode gewerkt aan 
poëzie. Je hebt er vast wat van teruggezien in de 
ouderapp. Als je langs school loopt kun je bij de 
groepen 3 en 4 op de ramen ook zien wat de kinderen 
hebben gemaakt. Zeker een leuke wandeling waard 
tijdens de vakantie! Op onze instagrampagina staan 
ook een paar posters die door de bovenbouw zijn 
gemaakt.  

 

Interne vertouwenscontactpersonen 
Op de kindercampus zijn 2 interne 
vertrouwens-contactpersonen 
aanwezig; Eefje en Imke.   
Eefje en Imke zijn in de afgelopen 
weken weer een rondje gaan doen 
langs alle klassen om de kinderen (en 
leerkrachten) uit te leggen wat onze 
rol is. We maken daarbij gebruik van 
deze afbeelding. Zowel kinderen, 
ouders als collega’s kunnen bij Eefje en Imke terecht 
om hun verhaal kwijt te kunnen, signalen te delen en 
samen te kijken naar mogelijke oplossingen voor 
problemen die er zijn. Je staat er niet alleen voor!  
Als kinderen het lastig vinden om direct bij Eefje of 
Imke aan te kloppen, dan kunnen ze ook een briefje in 
‘De Ludo’ stoppen. Dat is de groene brievenbus die in 
de aula staat.    
 
Geweld op tv en in games 
Kinderen zijn vaak een open boek en vertellen veel op 
school. Zo horen we soms op school dat kinderen films 
en programma’s kijken die niet voor hun leeftijd 
geschikt zijn. Bijvoorbeeld, kinderen van 6 jaar die 
Squid Game kijken of kinderen van 8 die GTA mogen 
spelen. Waarom maken we ons daar zorgen om? Als 
geweld in een serie of film (zoals bijv. Squid Game) 
geloofwaardig is kan dat een behoorlijk effect op 
kinderen hebben, kinderen kunnen denken dat het 
ook in het echt kan gebeuren. Daarnaast kan het er 
toe leiden dat kinderen in hun spel zelf agressief 
worden. Als kinderen vaker dit soort programma’s 
kijken kan het ook zorgen dat zij anders naar de 
wereld gaan kijken. Je went er aan, en geweld wordt 
‘normaal’.  Een ander kenmerk van geweld op tv of in 
games kan zijn dat de kinderen onverschillig worden 
voor heftige beelden met geweld, bloed of 
verwondingen. Kinderen kunnen ook angstig worden 
en het kan resulteren in slapeloze nachten.  
 
Moet je bepaalde series dan verbieden? 
Hoe ga je nu als ouder of leraar om met de populariteit 
van bijvoorbeeld Squid Game? Ga in gesprek met je 
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kind(eren) en leg uit waarom je niet wil dat ze het 
kijken: omdat het te gewelddadig en dus niet goed 
voor ze is. Heeft een kind de serie, een aflevering of 
bepaalde beelden al gezien? Dan kun je er het beste 
met ze over praten. Wat hebben ze nou gezien en wat 
vonden ze daarvan? Zien ze het als echt of als nep? 
Hiermee kun je misschien wat van de angst die er leeft 
wegnemen. Door erover te praten met kinderen en ze 
hun mening en gevoelens hardop uit te laten spreken, 
kan hen helpen bepaalde beelden beter te begrijpen 
en te verwerken. 
 
Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) 
staan handige tips voor het mediagebruik van 
kinderen en het praten hierover. Zie de Toolbox 
Mediaopvoeding op 
 https://www.nji.nl/mediaopvoeding/toolbox  
 
Verlof aanvragen 
Vanaf het 5e jaar zijn kinderen in Nederland 
leerplichtig. Soms kan een kind vrijstelling krijgen van 
de leerplicht. Dat gebeurt alleen in 
uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld bij een 
begrafenis of een huwelijk. Op school krijgen we veel 
vragen over verlof van kinderen. Hieronder kun je wat 
antwoorden lezen op veel gestelde vragen.  
 
Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de 
schoolvakantie? 
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de 
schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel 
doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door 
uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de 
schoolvakanties op vakantie te gaan. U vraagt 
toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 
8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De 
directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 
dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op 
vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van 
de wet. Er zijn strenge voorwaarden gesteld. Deze kun 
je lezen op: Mag ik mijn kind meenemen op vakantie 
buiten de schoolvakantie? | Rijksoverheid.nl  
 

De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties 
op vakantie mag. Bent u het niet eens met de 
beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur 
melden.  Op de Vuurvogel houden we ons aan de 
regels die gesteld zijn door de Rijksoverheid.  
 
Extra verlof 
Extra verlof kun  je aanvragen en krijgen als er sprake 
is van ‘gewichtige omstandigheden’ (artikel 11 lid g 
van de Leerplichtwet) Gewichtige omstandigheden 
zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van  
ouder(s), verzorger(s)s en/of leerling, waardoor de 
leerling de school niet kan bezoeken. Wanneer het om 
maximaal tien schooldagen gaat, beslist de school. 
Wanneer er verlof voor meer dan tien schooldagen 
wordt aangevraagd, dan beslist de 
leerplichtambtenaar.  
Om een idee te geven van wat met gewichtige 
omstandigheden wordt bedoeld, staat hieronder een 
aantal richtlijnen:  
 

• Verhuizing (maximaal 1 schooldag)  

• Huwelijk van bloed of aanverwanten tot en met 
de derde graad (In Nederland maximaal 1-2 
schooldagen, in buitenland maximaal 5 
schooldagen)  

• Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht 
op herstel van bloed-of aanverwant tot en met de 
derde graad (geen maximale termijn).  

• Overlijden van bloed-of aanverwant (in de eerste 
graad maximaal 5 schooldagen, in de tweede 
graad maximaal 2 schooldagen, in de derde en de 
vierde graad maximaal 5 schooldagen.  

• 12-, 25-, 40-,50-,60-jarig huwelijksjubileum 
(huwelijks) jubileum van ouders, verzorgers, 
grootouders (maximaal 1 schooldag).  

 
Daarbij geldt het volgende: 
Verlofaanvragen moet je schriftelijk en minstens 8 
weken van te voren bij de directeur of leerplicht-
ambtenaar aanvragen. Als je deze termijn niet 
aanhoudt moet je uitleggen waarom.  

https://www.nji.nl/mediaopvoeding/toolbox
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
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Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het 
toekennen van verlof (bijvoorbeeld het tonen van 
bepaalde documenten).  
 

• De toestemming of afwijzing moet schriftelijk 
worden vastgelegd.  

• Je moet bij een aanvraag , voor zover in redelijke 
wijze mogelijk, bewijsmiddelen meesturen. Deze 
moeten vertaald zijn door een beëdigd vertaler, 
behalve als deze in het Engels zijn opgesteld.  

 
In de volgende omstandigheden kan zeker géén verlof 
worden toegekend:  
 

• Dienstrooster van de werkgever van 
ouders/verzorgers.  

• Familie-of vriendenbezoek in het buitenland 
of bezoek aan het land van herkomst.  

• Goedkope tickets in het laagseizoen.  

• Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er 
geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.  

• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen 
uit het gezin al-of nog vrij zijn.  

• Activiteiten van verenigingen, zoals een 
scouting-of een voetbalkamp.  

• Eerder vertrek of latere terugkomst in 
verband met verkeersdrukte.  

• Wereldreizen en sabbatical. 
 
Weer terug op het Vuurvogelnest 

Na de kerstvakantie 
komen langzaam maar 
zeker al de collega’s die 
zijn bevallen weer terug 
op school. Laura, Ivette 
en Katja starten allemaal 
in de tweede week van 

januari. An heeft nog iets langer verlof, namelijk tot 25 
januari. Voor de groepen betekent dat het volgende: 
 
 

Groep 1-2b Linda (ma-di) Katja woe-do-vrij 

Groep 6 Ivette ma-vrij Marit di-woe-do 

Groep 7 An (maandag) Laura di t/m vrijdag 

 
Marit zal op 17 en 24 januari An vervangen in groep 7.  
An werkt op dinsdag buiten de groep. Ze neemt de 
stagiaires onder haar hoede en de herinrichting van 
de bibliotheek.  
Marieke gaat ons (tijdelijk) verlaten, haar laatste 
werkdag voor haar verlof is op 14 januari.   
Een aantal leerkrachten is vrij geroosterd, dat 
betekent dat ze niet voor een vaste groep/klas staan. 
Op die vrijgeroosterde momenten zullen zij de 
leerkrachten in de klas vervangen. De leerkrachten 
hebben dan tijd en ruimte om bijv. kennisrijke teksten 
voor begrijpend lezen en het NKC te zoeken. 
Daarnaast  zullen ze ook kinderen helpen met de 
lesstof.  Dit komt voort uit de extra gelden die we 
hebben gekregen om de corona-achterstanden te 
bestrijden. De meeste momenten gaat het om een 
korte tijd dat de leerkracht wordt vervangen. 
Bijvoorbeeld een half uur tijdens de verwerking van 
een spellingles. Op donderdagen zijn leerkrachten 
langer uit de groep. De leerkrachten gaan dan in duo’s 
op zoek naar kennisrijke teksten. De leerkracht laat 
van te voren via de ouderapp weten wanneer zij aan 
de beurt zijn.  
 
 

We wensen jullie feestelijke 
en fijne dagen toe en een 

fantastisch begin van 2022! 
 

Team de Vuurvogel 
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