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Jaargang 11 Editie 08 
 

AGENDA 

04 april Marietje Kessels project groep 7 
06-08 april Groep 8 op Kamp in Loon op Zand 
07 april Start entreetoets groep 7 
11 april Herbergier groep 1-2A 
12 april Markt voor oorlogsslachtoffers 
15 april Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 
18 april Tweede paasdag 
20 april Denktank 
20-21 april Eindtoets Route 8 groep 8 
22 april Koningsspelen 
25 april-6 mei Meivakantie 
11 mei  nieuwe Vuurvogeltjes op de lijn 
 
 

CAMPUS 

Ontruimingsoefening en BHV training 
Dinsdagochtend 15 maart 
hebben we onze jaarlijkse 

ontruimingsoefening 
(Bommelding) gehouden. 
Ludo, onze hoofd 
bedrijfshulpverlener kwam 

de klassen langs met de mededeling dat we 
moesten ontruimen. Als de leerkrachten dit 
horen weten ze wat ze moeten doen. Met de 
leerlingenlijst en het bedrijfsnoodplan onder de 
arm, nemen ze alle kinderen mee naar de 
verzamelplaats op het schoolplein. Alle jassen en 
tassen gaan bij deze melding ook mee naar 
buiten. De bedrijfshulpverleners controleren of 
niemand meer in de school aanwezig is, zodat het 
sein veilig gegeven kan worden en iedereen weer 
naar binnen mag.   
 

Na de ontruiming zijn een aantal verbeterpunten 
naar voren gekomen die we met de werkgroep 
BHV bespreken. In de BHV training die de BHV-ers 
op woensdag 16 maart hadden, zijn deze 
verbeterpunten en vragen aan de orde gesteld. 
Daarnaast hebben we kunnen oefenen met 
branden blussen en EBHO. Het is goed dat we elk 
jaar de ontruimingen voor  brand 
en de bommelding oefenen Zo 
zorgen we met samen voor de 
veiligheid van onze Vuurvogels. 
Complimenten aan iedereen voor 
de medewerking.  
  

SCHOOL 

Handle with Care 
8 gemeenten en 180 scholen in Brabant starten 
op 11 april met het zgn. Handle With Care (HWC) 
programma. Dat programma moet ervoor zorgen 
dat kinderen die betrokken zijn bij huiselijk 
geweld sneller steun krijgen op school.  
Hoe werkt het programma? Als de gemeente een 
signaal krijgt van huiselijk geweld binnen een 
gezin waarbij kinderen (tussen 4 en 18 jaar) bij 
betrokken zijn dan lichten zij vóór de volgende 
lesdag de school in. Alle scholen hebben een 
speciaal mailadres gekregen waarop deze 
melding gedaan kan worden. De school krijgt niet 
te horen wat er speelt, maar alleen de naam van 
het gezin/de leerling en ‘handle with care’. Op 
school weten we dan dat er iets speelt en 
zodoende kunnen we beter rekening houden met 
de situatie van de leerling. Hieronder een linkje 
naar een krantenartikel waar je er meer over kunt 
lezen.  

 
Slachtoffers van huiselijk geweld krijgen sneller 
hulp op school - Omroep Brabant 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4053781/slachtoffers-van-huiselijk-geweld-krijgen-sneller-hulp-op-school
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4053781/slachtoffers-van-huiselijk-geweld-krijgen-sneller-hulp-op-school
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Oorlog 
De oorlog in Oekraïne zal niemand ontgaan zijn. 
Het nieuws is er vol van. Op school merken we  
ook dat de kinderen, ieder op hun eigen manier, 
met de oorlog bezig zijn. De ene leerling leest 
erover, de ander kijkt het Jeugdjournaal en 
sommigen hebben familieleden in het 
conflictgebied. Bij andere leerlingen is het conflict 
minder bekend of onder de aandacht. 
De afgelopen weken hebben de leerkrachten 
gekeken en geluisterd in de groepen wat er speelt 
bij de kinderen. Naar aanleiding daarvan  worden 
er gesprekken gevoerd in de groep. Ook wat er in 
het jeugdjournaal komt kan een input zijn voor 
die gesprekken. Natuurlijk stemt de leerkracht 
die gesprekken en intensiteit af op de leeftijd van 
de kinderen.   
 

De afgelopen weken kregen we ook 
de vraag  vanuit leerlingen of we 
met school een actie kunnen doen 
voor de slachtoffers van de oorlog.. 
Deze vraag hebben we neergelegd 
bij een werkgroep van leerkrachten 
en de ouderraad. Het antwoord was 

unaniem: De Vuurvogel wil zich inzetten voor de 
slachtoffers van de oorlog. We organiseren 
daarom op woensdag 20 april om 12.15 uur een 
markt. Op die markt verkopen we werkjes van de 
kinderen die zij voor dit doel maken. Het 
opgehaalde geld zullen we storten op giro 555. Je 
ontvangt via de ouderapp hierover nog meer 
informatie.  
 
We beseffen dat de oorlog in Oekraïne helaas niet 
de enige oorlog is in de wereld. We kiezen er nu 
voor om de actie voor Oekraïne op te zetten 
omdat deze oorlog nu erg leeft bij de kinderen. 
Dat betekent niet dat we nu, of op een later 

moment geen aandacht geven aan andere 
situaties in de wereld.  
 
Krijg je thuis signalen dat je kind met vragen zit of 
ergens over wil praten en je denkt dat school hier 
een bijdrage aan kan leveren? Neem dan contact 
op met de groepsleerkracht. We kijken dan 
samen wat we kunnen doen.   
 
TRY-out cultuur 
Goed nieuws voor alle basisschoolleerlingen in de 
gemeente Tilburg. In de derde week van maart 
krijgen  zij op school het nieuwe Try Out Cultuur 
boekje. Als het goed is heb je dat al gevonden in 
de tas van je kind! Dankzij Try Out Cultuur kunnen 
kinderen jaar vrijblijvend ontdekken welke 
creatieve activiteit het beste bij ze past. Er zijn dit 
jaar zo’n 40 Tilburgse cultuuraanbieders. Van 
drummen en musical tot schilderen en 
activiteiten in musea.  
Het aanbod wordt gepresenteerd in het Try Out 
Cultuur boekje. Inschrijven voor de activiteiten 
kan vanaf 30 maart 2022 via de website 
www.tryouttilburg.nl.  
 
Welkom aan onze nieuwe Vuurvogels 
Woensdagochtend 9 maart 
was het een prachtige dag! 
De zon stond aan een 
helderblauwe hemel. Op 
deze bijzondere dag hebben 
we de nieuwe Vuurvogels 
van harte welkom geheten en hun vogeltjes op de 
lijn gezet. Traditiegetrouw zongen we het 
Vuurvogellied en dansten we samen.  
 
Studiedag 
Op 15 april zijn alle leerlingen vrij. De 
leerkrachten en ondersteuners niet. Zij hebben 

http://www.tryouttilburg.nl/
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die dag een studiedag die gaat over feedback 
geven. De studiedag is een vervolg op het 
onderdeel Persoonlijk Leiderschap en 
Teamdynamiek. Hoe zorgen we als school dat we 
de juiste dingen doen voor de organisatie en dat 
we daarbij vanuit onze competentie en passie 
werken? De BSO is die dag open.  
 
De Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april vieren we de Koningsspelen. 
De groepen 1-2 vieren het op school en de 
groepen 3 t/m 8 gaan naar FC Tilburg. Hieronder 
lees je voor de groepen 3 t/m 8 belangrijke info 
over deze dag! De groepen 1-2 worden via de 
ouderapp door de eigen leerkracht geïnformeerd.  
 
Groepen 3 t/m 8 
Locatie: FC Tilburg, Spoordijk 30 (5018 GH, 
Tilburg) 
Kinderen brengen tussen 8:30 en 8:45 uur  
Kinderen ophalen tussen 14:00 en 14:30 uur 
 
Op deze sportieve dag gaan we ervan uit dat jullie 
je kinderen natuurlijk halen en brengen met de 
fiets!  
De kinderen gaan deze dag genieten vol 
sportplezier met hun eigen klas. De klas wordt 
begeleid door de leerkracht en een hulpouder.  
 
Wat nemen de kinderen die dag mee?  

• sportkleding/makkelijk zittende kleding. 

Maak gebruik van laagjes, zodat als het warm 

is dat ze hun vestje uit kunnen trekken en bij 

koud weer iets warms aan kunnen doen. 

• bidon voor water 

• fruit 

• brood 

Gaat je zoon/dochter na schooltijd naar de 
buitenschoolse opvang, geef dit dan door aan de 
leerkracht! Zo kunnen wij rekening houden met 
vervoer naar school voor deze kinderen.  
 
Om thuis al helemaal in de feeststemming te 
komen mogen jullie het dansje ‘FitTop10’ van 
Kinderen voor kinderen oefenen! We starten 
hiermee bij de start van de Kongingsspelen. Goed 
oefenen dus!  
Kinderen voor Kinderen - FitTop10 (Officiële 
Koningsspelen clip) 
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in. Tot dan!  
Werkgroep Koningsspelen; Lieke en Laura 
 
Zwangerschapsverlof Evelien 
Evelien is iets eerder dan gepland met 
zwangerschapsverlof gegaan. We wensen Evelien 
een heel fijn verlof toe!  
Gelukkig hebben we voor haar een fijne 
vervanger kunnen vinden. En, misschien ken je de 
vervanger wel. Het is namelijk één van onze 
ouders; Linda Mutsaers. Hieronder stelt ze zich 
aan jullie voor.  
 

Mijn naam is Linda Mutsaers, in 
april kom ik op de Vuurvogel 
werken. Ik zal Evelien 
vervangen tijdens haar 
zwangerschapsverlof. Voor 
sommige zal ik een bekend 
gezicht zijn. Ik ben de moeder 
van Isabelle en Martijn. Martijn 
zit nu in groep 8 van de 

Vuurvogel en Isabelle is een ex-vuurvogeltje. Zij 
zit al op het voortgezet onderwijs. Ook ben ik 
jaren, met veel plezier, lid geweest van de 
ouderraad op de Vuurvogel. 

https://youtu.be/IU1xmydGadY
https://youtu.be/IU1xmydGadY
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Ik vind het super leuk om als onderwijsassistent 
aan de slag te gaan op de Vuurvogel. Op dit 
moment ben ik bezig met de opleiding voor 
onderwijsassistent. Deze vervanging sluit heel 
mooi aan bij mijn opleiding. In mijn vrije tijd ben 
ik graag creatief bezig, ik ben dol op haken. Ik 
wandel veel met onze hond, het liefst in het bos 
of op de hei. En ik vind het heerlijk om lekker en 
gezond te koken voor mijn man en kinderen. 
Ik kijk er naar uit om met de Vuurvogels aan de 
slag te gaan! Tot snel, groetjes Linda Mutsaers 
 
Tevredenheid enquête 
Een tijd geleden hebben maar liefst 109 ouder 
de tevredenheid enquête voor de Vuurvogel 
ingevuld. De uitslag van de enquete kun je 
terugvinden op de website van Scholen op de 
kaart. Daar vind je ook terug hoe de leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 over de school denken.  
Op deze website kun je verschillende scholen 
met elkaar vergelijken en kun je in ieder geval 
heel veel informatie over de Vuurvogel vinden. 
De uitslag van de enquêtes vind je onder het 
kopje ‘Tevredenheid’.  

Tipje van de sluier: jullie 
geven ons gemiddeld een 

8,2! Dat is een mooi 

rapportcijfer waar we 
heel trots op zijn! Dank 

jullie wel! 
 
Hier de link naar de website: Openbare 
Basisschool De Vuurvogel (Tilburg) | Scholen op 
de kaart  

 
 
 

 
 
Fijne (werk-)week! 
 
Team de Vuurvogel 
 
Bijlage 
1. Hoodie Project 

2. Flyer activiteiten van wijkcentrum De 

Boomtak 

 

 
 
  

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/tilburg/10699/openbare-basisschool-de-vuurvogel/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/tilburg/10699/openbare-basisschool-de-vuurvogel/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/tilburg/10699/openbare-basisschool-de-vuurvogel/
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1. Hoodieproject 

Het hoodieproject is een kunstproject waar kinderen gratis aan deel kunnen nemen. Lijkt het je leuk? 
Hieronder kun je er meer over lezen.  
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2. Activiteiten in de Wijkcentrum de Boomtak in April en Mei 

 


