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Jaargang 11 Editie 06 
 

AGENDA 

2 februari studiedag school, alle leerlingen vrij  
18 februari groep 1-2 vrij  
21 februari groep 5 herbergier 
21 februari KCR-vergadering 
22-23-24 feb. Adviesgesprekken groep 8 
24 februari verslagen gaan mee naar huis 
25 februari carnavalsviering op school 
26 feb t/m 6 maart voorjaarsvakantie 
08-9-10 maart ouder & kindgesprekken (online) 
9 maart nieuwe vuurvogeltjes op de lijn. 
 

SCHOOL 

Quarantaineregels 
Met de versoepeling van de quarantaineregels voor 
kinderen tot 18 jaar hoeven de kinderen niet meer in 
quarantaine als zij in aanraking zijn geweest met een 
positief getest persoon. Fijn, want de klassen hoeven 
nu niet meer in quarantaine en dus kan het onderwijs 
doorgaan. Alhoewel…. 
 
Stijging van positieve testen 
We zien in de klassen een grote stijging van het 
aantal besmettingen, waardoor er soms een halve 
klas thuiszit en de andere helft op school. Ook onder 
het personeel nemen de besmettingen toe. Dit heeft 
een effect op het onderwijs. We geven op de 
Vuurvogel pas online onderwijs als de hele klas thuis 
zit.  
 
Wat kunnen we doen? 
We hebben geen enkele illusie dat de Vuurvogel, of 
het personeel ‘gespaard’ blijft deze periode. Toch 
doen we er alles aan om veilig te blijven werken. Alle 
medewerkers van de Vuurvogel zijn heel consequent 
in het dragen van mond-neusmaskers, wassen van 
handen en ventileren van de klassen, waar mogelijk 
houden we afstand van kinderen en altijd afstand 
tussen volwassenen onderling. We doen minstens 
twee keer per week (tot dagelijks) een zelftest.  

 
Hoe kunnen jullie helpen? 
Wat kunnen jullie doen om de school zo veilig mogelijk 
te houden: 

➢ Heeft je kind klachten, dan blijft het thuis en 
laat je hem/haar testen. 

➢ Ben extra alert als er in de klas veel 
besmettingen zijn. De leerkracht stuurt altijd 
een berichtje in de app als er een positieve 
test is. Zorg dat je gekoppeld bent aan de klas 
van je kind (zie bericht verderop) 

➢ Twijfel je? Doe een extra zelftest, zeker als in 
de klas veel besmettingen zijn.  

➢ Als je kind met klachten naar huis wordt 
gestuurd kun je aan de leerkracht vragen of je 
een zelftest meekrijgt van school die je thuis 
kunt afnemen.  

➢ Is er iemand in je gezin positief getest? Geef 
dit dan door aan de leerkracht. De leerkracht 
kan dan extra alert zijn op klachten.  
Kinderen mogen naar school als hun hele 
gezin positief is en zijzelf negatief. Het kan zo 

maar zijn dat een kind in de 
ochtend negatief test en in de 
middag positief is. Daar kunnen 
we natuurlijk niets aan doen, 
maar het helpt als we op de 
hoogte zijn van de thuissituatie. 
 
En verder…. 
En dan hebben we nog het 
personeelstekort in het 
onderwijs. Niet alleen de 
kinderen raken besmet op 

school, ook de leerkrachten en ondersteuners krijgen 
covid. Helaas worden de mogelijkheden om de groep 
op te vangen steeds kleiner. Invalleerkrachten zijn 
niet of nauwelijks te vinden. Ambulant personeel kan 
soms een keer voor de klas, maar hun 
werkzaamheden moeten ook doorgang vinden. De 
kans is dus groot dat we een dezer dagen een klas naar 
huis moeten sturen en online onderwijs moeten 
verzorgen. Natuurlijk proberen we dat moment zo 
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lang mogelijk uit te stellen, maar soms kan het niet 
anders.  
 
Wat als er heel veel besmettingen zijn in een klas? 
Voorheen gingen we in overleg met de GGD om te 
bepalen of een klas in quarantaine gaat. Nu moet 
school zelf bepalen wanneer een klas (of de school) 
dicht gaat.  Als we ons zorgen maken over grote 
aantallen besmettingen in een klas 
(clusterbesmettingen) of een grote uitbraak in school 
mogen we besluiten om een klas in quarantaine te 
doen of zelfs de school te sluiten. Dat doen we altijd 
in overleg met ons bestuur en de GGD. De GGD geeft 
aan dat als een halve klas niet aanwezig is vanwege 
positieve testen dat geen reden is om met de klas in 
quarantaine te gaan.  
 
De schouders er nog even onder… 
We zullen er nog even tegenaan moeten met z’n allen 
en laten we dan hopen dat we deze periode snel en 
gezond kunnen afsluiten. En we hebben het al vaker 
gezegd, maar het kan niet vaak genoeg:  

Bedankt ouders, dat jullie zo goed 
meewerken, meedenken, voorzichtig zijn 
en de afspraken mee na leven. Dat helpt ons 

en het steunt ons! 
 
We wensen alle zieken en iedereen in quarantaine 
heel veel beterschap en sterkte! Tot snel.  
 
Schoolfruit 
Het schoolfruit zal een week langer doorgaan dan 
gepland. Door de extra vakantieweek voor de 
kerstvakantie hebben we aan het einde van de 
periode nog een week te goed. Tot aan week 16 (18 
april) zal er drie keer per week schoolfruit (en soms 
groente) worden uitgedeeld. 

 

Nieuwe schoolmaatschappelijk werkster 
Via deze nieuwsbrief wil ik me 
graag aan u voorstellen. Mijn 
naam is Leonie Korteland en ik 
vervang mijn collega Phylicia 
Schmeltz in de functie 
schoolmaatschappelijk werker. 
Ik ben werkzaam bij het Instituut 
voor Maatschappelijk Werk en 
maak deel uit van het 
Toegangsteam West, Zorgvlied & de Blaak en Midden-
Zuid. Samen met mijn collega’s van de GGD, Mee, 
Loket Z en Werk & Inkomen van de Gemeente Tilburg 
pakken we alle hulpvragen op die in deze wijken bij 
ons binnenkomen. 
U kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding 
of de ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u zich 
zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat op 
school of thuis. 
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: 
· U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont 
(bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of niet 
luisteren). 
· Uw kind pest of wordt gepest. 
· Uw kind voelt zich niet begrepen of eenzaam, of is 
erg teruggetrokken. 
· Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een 
(echt)scheiding. 
· U merkt dat uw kind moeite heeft in de omgang met 
andere kinderen. 
Samen met u kijk ik naar de hulp die meest passend is. 
Daarnaast kan het schoolmaatschappelijk werk u 
helpen bij het verwijzen naar de juiste instantie als het 
gaat om relatieproblemen, echtscheiding, financiële 
vragen, huiselijk geweld of psychosociale problemen. 
Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis. 
U kunt via de leerkracht van uw kind, of via de 
kwaliteitscoördinator (intern begeleider) kijken of u in 
aanmerking komt voor hulp van het 
schoolmaatschappelijk werk. 
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Vakantierooster 
De vakanties voor het nieuwe schooljaar liggen alweer 
vast. Hieronder kun je lezen wanneer welke vakantie 
is. De vrije dagen van school worden later (en in 
overleg met de KCR) bepaald. Die krijg je in mei te 
horen. 

Start schooljaar  5 september 

Herfstvakantie  24-28 oktober 

Kerstvakantie 26 dec.- 6 januari 

Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 feb. 

2e paasdag 10 april 

Meivakantie 24 april-5 mei 

Hemelvaart  18-19 mei 

Pinksteren 28-29 mei 

Zomervakantie  17 juli 

 
Uit de klas 

In de groepen 1-2 wordt heel 
hard gewerkt aan het thema 
winkel. De kinderen leren wat 
geld is, dat er muntgeld en 
biljetten zijn en wat de waarde 
hiervan is. We oefenen 
hiermee in onze rekenkringen 
en in de huishoek, waar de 
kinderen een winkelsituatie 
uitspelen. 

  
We hebben woorden geleerd die te maken hebben 
met het thema, zoals werknemer, werkgever, 
kassière, kassa, betalen, euro, reclame, hobby.  
 
De kinderen spelen enthousiast winkeltje en weten 
precies te noemen wat 
het verschil is tussen 
muntgeld en biljetten!   
Ook hebben ze de W van 
winkel en de S van 
supermarkt geleerd, kijk 
maar eens hoeveel 
woorden de kinderen al kennen met de S!!  
 

Schoolapp 
De Vuurvogel heeft een eigen app waar je veel 
informatie kunt vinden. Een deel van die app is voor 
iedereen toegankelijk. Daar vind je algemene 
informatie die je ook op de website kunt vinden. Als je 
kind op school zit bij ons, dan wordt je kind gekoppeld 
aan de klas waar hij/zij inzit. Je ontvangt dan 
specifieke informatie die bij de klas van je 
zoon/dochter hoort. Het is belangrijk dat je als ouder 
je koppelt aan het kind. Je kunt dat doen door in de 
app te klikken de tegel ‘Persoonlijke inbox’ en daar 
kun je je kind(eren) toevoegen. Mocht het echt niet 
lukken vraag dan even hulp aan de leerkracht of stuur 
een mailtje naar vuurvogel@opmaatgroep.com dan 
kan Fatima je handmatig koppelen in het systeem.  
We horen ook wel eens dat de app niet altijd goed 
werkt. Het kan helpen om hem van je telefoon te 
verwijderen en weer opnieuw te instaleren.  
 
In de appstore en playstore kun je de app vinden 
onder de naam: parent.com of basisschoolapp. Als je 
de app hebt gedownload dan kun je zoeken naar De 
Vuurvogel in Tilburg. (Te herkennen aan ons logo). Je 
zit dan in het openbare gedeelte, daarna kun je je 
kind(eren) koppelen en krijg je toegang tot een deel 
van het afgeschermde gedeelte.  

 
Fijne (werk-)week! 

 
Team de Vuurvogel 
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