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Jaargang 11 Editie 07 
 

AGENDA 

28 feb t/m 6 maart voorjaarsvakantie 
7 maart  school start weer 
8-9-10 maart ouder- kindgesprekken 
15 maart BHV geplande ontruiming, 

bommelding 
18 maart groep 1-2 vrij 
21 maart groep 8 Herbergier 
28 maart KCR vergadering 

 
 

CAMPUS 

Vuurvogelbaby 
We zijn weer een Vuurvogel baby’tje rijker. Op 22 
februari is Sophie, de dochter van Marieke geboren.  
We wensen het jonge gezin veel liefde, geluk en 
gezondheid toe.  
 

 
 
 
 
 

Versoepelingen 
Wat fijn dat het eindelijk weer mogelijk is om ouders 
weer bij opvang en school te mogen ontvangen. Jullie 
hebben hierover vorige week een brief ontvangen.  
Ander fijn nieuws van de versoepelingen is dat we de 
Zwaluwgroep weer kunnen gaan starten. Na de 
voorjaarsvakantie zullen de peuters in de ochtenden 
weer naar school komen om samen met onze jongste 
leerlingen te leren en te spelen. We kunnen niet 
wachten om iedereen weer te zien op 7 maart.  

 
 
KCR 
Bijpraten met de KCR  
In de KinderCampusRaad praten ouders en 
medewerkers van school en opvang over de plannen. 
Half januari kwam de KCR weer samen.  
 
Coronaregels en -maatregelen  
Corona staat ook bij ons al bijna twee jaar op de 
agenda. Inmiddels zijn de regels weer veranderd. Op 
het moment van vergaderen, golden nog de strengere 
regels over quarantaine. Zowel school als opvang had 
veel last van veel afwezigen en het verplicht naar huis 
sturen van groepen. Inmiddels zijn de regels 
versoepeld. Ouders werken goed mee en personeel is 
heel flexibel en bereid om bij te springen. Daardoor 
lukt het vaak alle roosters vol te krijgen en lessen door 
te laten gaan.  
 
Personeelsbezetting  
De opvang en school zitten nu beiden goed in hun 
personeel. Dat is een luxe vergeleken met veel andere 
scholen en opvangorganisaties. En een compliment 
voor beiden: mensen werken hier graag.  
Plan bij uitval pedagogisch medewerkers BSO  
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Kinderstad, waar de opvang van De Vuurvogel bij 
hoort, heeft een plan om eventuele acute gaten in het 
rooster van de BSO op te vangen. Bijvoorbeeld door 
ziekte van de begeleiders. Kinderen zouden dan 
tijdelijk in een andere groep geplaatst kunnen 
worden. Ouders moeten daar akkoord voor geven. Dit 
is lastig te regelen op de dag dat het gebeurt. Het plan 
is ouders ieder half jaar toestemming te vragen dit zo 
op te lossen als het gebeurt. De KCR vindt dit een goed 
voorstel. Ouders krijgen een brief.  
 
Plaats in de KCR  
KCR-leden stappen in voor 3 jaar. Na die tijd kan 
iemand zich opnieuw herkiesbaar stellen. Vanaf 
komend schooljaar komt er in principe een plek vrij in 
de KCR. Diegene wil zich wel weer herkiesbaar stellen. 
Heb jij interesse mee te denken over het beleid van de 
opvang en van school? Meld je dan aan bij 
eef.denissen@gmail.com Als er meerdere 
geïnteresseerden zijn, houden we verkiezingen. Wil je 
eerst wat meer weten? Dan kan natuurlijk ook. Neem 
contact op en/of sluit je aan bij de volgende KCR-
vergadering. Die zijn overigens altijd toegankelijk voor 
geïnteresseerden.  
  
GMR zoekt ook mensen  
We zijn ook op zoek naar een ouder (of ouders) die de 

Vuurvogel willen vertegenwoordigen bij de GMR. De 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

van 'Opmaat groep' is een directe gesprekspartner 

voor het college van bestuur. De GMR denkt en beslist 

mee over het beleid. Alle scholen van 'Opmaat groep' 

kunnen zich in de GMR vertegenwoordigen door een 

ouder- en een personeelslid af te vaardigen. De leden 

worden gekozen door de medezeggenschapsraden 

van de scholen. De leden van de GMR geven, 

afhankelijk van het onderwerp, instemming of advies 

aan de beleidskeuzes van het college van bestuur. 

Wilt u contact opnemen met de GMR. Dat kan via:  

gmr@opmaatgroep.com   

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de GMR dan 

kun je dat aangeven bij een van de KCR-leden of je 

stuurt een mail naar eef.denissen@gmail.com  

  
Groeten van de KCR,  
Anne, Eef, Eefje, François, Mieke, Sandra, Viola en 
Wendy 
 

OPVANG 

 Urban BSO Spoorpark 
Sinds 2 jaar zitten wij in het Spoorpark in Tilburg. Dit 
is niet zomaar een bso, in hét Central Park van Tilburg, 
hebben wij een heuse urban-bso voor jongens en 
meiden vanaf 8 jaar. De kinderen kunnen gebruik 
maken van de faciliteiten van het Spoorpark, 
waardoor ze dus vooral lekker buiten bezig zijn. Van 
crossen en skaten tot beachvolleybal en 
smokkelspelen of een balletje trappen op een van de 
speelveldjes. Scoutinggebouw Esjeeka is ons vaste 
honk, dus als het weer echt heel slecht is kunnen we 
natuurlijk ook lekker naar binnen. We kunnen hier dan 
boksen, tafeltennis, breakdance of gewoon lekker een 
spelletje spelen. De kinderen van jullie basisschool 
worden opgehaald met de bakfiets, step of fiets. De 
medewerkers van Urban-BSO Spoorpark zijn uiteraard 
pedagogisch geschoold, maar hebben daarnaast ook 
allemaal een sportieve achtergrond. De ideale 
combinatie voor een kind om na school te kunnen 
ontspannen en kennis te maken met verschillende 
urban-sports. 
 
Praktisch 
- Er worden verschillende contracten aangeboden 

52-weken, 40-weken en ook 12-weken. 
- We zijn 5 dagen per week geopend na schooltijd 

(dinsdag en donderdag zitten we bijna vol) 
- Kinderen worden gratis van school opgehaald. 
- De locatie is gevestigd in het Spoorpark 

(Spoorpark 15, in Tilburg) 
 
 
 

mailto:eef.denissen@gmail.com
mailto:gmr@opmaatgroep.com
mailto:eef.denissen@gmail.com
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Contact 
Interesse? Op onze website kun je alvast de foto’s en 
video bekijken: www.kinderstadtilburg.nl/spoorpark  
Hier kun je ook een rondleiding aanvragen. 
Heb je vragen? Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Jurgen Wens, Directeur Urban BSO 
Spoorpark, 06-83201836 j.wens@kinderstadtilburg.nl  
 

SCHOOL 

Carnavalsviering 
De school is in carnavalsstemming en we hebben 
ontzettend veel zin in de viering van as vrijdag. We 
danken de ouders van de oudervereniging voor hun 
hulp bij het versieren van de school en het 
voorbereiden van het feest.  

De groepen hebben 's ochtends een eigen programma 
en in de middag barst het feest los! Er wordt 
geknutseld, er is een carnavalsmodeshow, 
kleurwedstrijd, iets lekkers te eten en te drinken voor 
alle kinderen en natuurlijk gaan we samen dansen, 
zingen en hossen! 

Het is leuk als de kinderen die dat willen, verkleed 
naar school komen. Natuurlijk zijn ook ridders, politie 
en cowboys welkom, maar hun zwaarden en pistolen 
mogen thuisblijven! Net zoals de confetti en de 
spuitserpentines. 

Fruit en brood gaan vandaag wel mee naar school 
want van al dat gefeest kun je honger krijgen! Wij 
hebben wel zin in een feestje, jullie toch ook?! 

 

Vakantie Toernooi Veldvoetbal! 
In de meivakantie, op 3 en 4 mei is het weer zover. Het 
Vakantietoernooi Veldvoetbal! Heb jij zin om met je 
klas- en schoolgebouwen mee te doen aan dit 
gezellige en sportieve toernooi? Schrijf je dan snel in! 
Inschrijven kan via deze link: 
 https://forms.office.com/r/6VbTppknNj 
Inschrijven kan tot en met 8 maart 2022.  
 
Groetjes gym juf Lieke 
 
Qrabbl 
In de afgelopen weken hebben we regelmatig gewerkt 
met Qrabbl. Doordat het lerarentekort (zeker tijdens 
corona) erg voelbaar is zijn we een samenwerking 
aangegaan met Qrabbl.  Qrabbl koppelt basisscholen 
aan creatieve vakmensen. Van dansdocent tot 
skateboardleraar of yogadocent. Als we op de 
Vuurvogel geen invaller kunnen vinden dan kunnen 
we kijken of we bij Qrabbl een docent kunnen vinden 
die naar de Vuurvogel komt. Zij geven geen les vanuit 
ons rooster, maar hebben hun eigen (creatieve) 
lesprogramma. We hebben inmiddels drie keer een 
qrabblaar in huis gehad, met allemaal een ander 
programma. De leerlingen waren erg enthousiast na 
afloop. De leerkrachten ook, want de uitval van een 
collega legt zo geen druk op hun eigen 
werkzaamheden. Voor ouders is het prettig, omdat 
we nu de klas op school kunnen houden. Een Win-
Win-Win-situatie dus.  
Qrabble zetten we in als we echt geen andere 
mogelijkheden meer hebben. De insteek is altijd om 
het gewone lesprogramma door te laten gaan. De 
kosten bij de inzet van een Qrabbl-docent liggen 
hoger dan bij een reguliere vervanging. 
   
Lief en leed 
Zoals het er nu naar uit ziet zal An na de vakantie weer 
starten op school. Welkom terug op het nest An.  
Wegens ziekte zal Brigitte de komende weken niet of 
minder goed bereikbaar zijn. De directeuren uit het 
DLK springen als dat nodig is bij. De lopende zaken 
worden door het MT en het team opgepakt.   

http://www.kinderstadtilburg.nl/spoorpark
mailto:j.wens@kinderstadtilburg.nl
https://forms.office.com/r/6VbTppknNj
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Fijne voorjaarsvakantie 
We wensen iedereen heel fijne vakantie. Rust fijn uit 
en hopelijk kunnen we af en toe genieten van een 
voorjaarszonnetje.  

 
 

Fijne (werk-)week! 
 

Team de Vuurvogel 
 
 
 
 
 
 


