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AGENDA 

5 september eerste schooldag 
6 september start schoolfruit 
15 september Kinderpostzegelactie  
15 september start van Marietje Kesselsproject 
16 september groep 1-2 vrijdag  
21 september Groep 7 naar de Herbergier 
29 september Informatieavond  
30 september Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

CAMPUS 

Afscheid Mieke 
In de vakantie hebben we een heel verdrietig bericht 
met jullie gedeeld; het overlijden van Mieke, de 
moeder van Eva uit groep 4. Mieke was ook de 
voorzitter van onze KCR én onze collega bij de Opmaat 
groep waar zij werkte als communicatiedeskundige. 
Het heeft ons enorm aangegrepen en we missen 
Mieke enorm.  In de hal op school heeft Eva een mooi 
gedenkhoekje ingericht voor haar moeder. Eva, 
kinderen, ouders en collega’s kunnen daar in het boek 
wat schrijven voor Mieke en of Eva. Heb je naar 
aanleiding van het overlijden van Mieke behoefte om 
het hierover te hebben neem dan gerust contact op 
met Imke (imke.denissen@opmaatgroep.com) of 
Brigitte (brigitte.ijpelaar@opmaatgroep.com)  

 

 
 
BSO 
Sommige kinderen gaan na schooltijd naar de BSO. 
Een aantal gaan naar de BSO van de Vuurvogel, maar 
ook heel wat kinderen gaan naar een andere BSO-
aanbieder. Deze kinderen worden bij ons op school 
opgehaald door taxi, een busje, auto of met de fiets. 
Om een goed overzicht te houden van wie waar naar 
toe gaat ontvangen we graag van alle gezinnen van 
wie een kind naar de BSO gaat, deze week een 
mailtje op vuurvogel@opmaatgroep.com. Vermeld 
daarin naam van het kind, naam van de BSO en de 
dagen dat hij/zij daar heen gaat.  
Voor ons belangrijk in de communicatie met de 
taxichauffeur of de medewerkers die de kinderen 
komen halen en het overzicht welke kinderen naar de 
ophaalplek gebracht moeten worden.  

! Als je kind een keer niet op de afgesproken dag naar 

de BSO gaat moet je je kind afmelden bij de BSO maar 
dit ook doorgeven aan school. Als we niet weten dat 
een kind door iemand anders wordt opgehaald of met 
iemand anders mee naar huis mag  zorgt dat bij ons 
en de medewerkers die kinderen komen ophalen voor 
onnodige onrust en werkdruk.  
 

SCHOOL 

Welkom 
Spannend altijd weer, de start van het nieuwe 
schooljaar. Waar zit mijn kind in de klas, wat gaan ze 
dit jaar leren, waar hangen de jassen en wanneer zijn 
ook al weer de gymlessen? Een hoop zaken waar je 
weer aan moet denken na hopelijk een fijne en relaxte 
vakantie. Gelukkig kunnen we jullie een beetje helpen 
bij dit alles en zullen we regelmatig wat regels en 
afspraken opfrissen in het Lopend Vuurtje. Daar 
beginnen we natuurlijk meteen even mee.  
 
Parkeren 
De regels voor parkeren zijn onveranderd. Niet op de 
stoep, niet voor de pionnen, niet voor uitgangen van 
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garages etc. van buurtbewoners. Kinderen en ouders 
kunnen echt wel een stukje lopen om naar school te 
komen. Zullen we dit jaar samen zorgen voor een fijne 
en veilige schoolomgeving?  
 
De lunch 
Wat stop je toch iedere keer weer in de 
lunchtrommel? De GGD heeft daarvoor ons over 
nagedacht en een leuk boekje uitgebracht: Trommel 
zonder rommel!. Een boekje vol voorstellen voor 
gezonde lunches voor thuis en op school. Kinderen die 
gezond eten en drinken zitten lekkerder in hun vel en 
hebben meer energie om goed te presteren op school. 

Het boekje kun je HIER downloaden. 

 
Verjaardagen en traktaties 
Hoera een feest! Leuk al die uitnodigingen voor 
feestjes… tenminste als je mag komen. Uitnodigingen 
voor verjaardagspartijtjes worden bij voorkeur niet op 
school uitgedeeld. Maak er met je kind een leuk uitje 
van om de uitnodigingen thuis bij de genodigde in de 
brievenbus te doen en niet op school af te geven.  
Wie jarig is trakteert. Maar wat we de laatste tijd 
steeds meer zien is dat de traktaties steeds groter, 
uitgebreider en duurder worden. Natuurlijk speelde 
corona daar een rol bij. Maar nu we dat hopelijk 
achter ons kunnen laten willen we weer terug naar 
‘normaal’. Het feest van het mogen trakteren en een 
(kleine en gezonde) traktatie krijgen is al feestelijk 
genoeg vinden wij. Met klem vragen we jullie dus om 
cadeautjes, snoepgoed etc. niet op school te 
trakteren. Als kinderen snoep trakteren dan wordt dat 
niet op school gegeten maar laten we het in de tas 
stoppen om mee naar huis te nemen. En nu denk je… 
wat maakt dat nou uit, één zo’n snoepje of cadeautje 
trakteren? Naast dat het niet gezond is legt het druk 
op kinderen (en ouders) om een volgende traktatie 
ook ‘uit te pakken’. Met gemiddeld 25 kinderen in de 
klas is er bijna wekelijks een feestje te vieren.  
Met de KCR zullen we het onderwerp van 
verjaardagen en traktaties dit schooljaar weer op de 
agenda zetten.  

Informatieavond 
Op 29 september is van 19.00 tot 20.30 uur onze 
informatieavond. We starten samen met algemene 
informatie over het NKC (Nederlands 
Kenniscurriculum). Om 19.30 kun je naar de klas van 
je kind voor informatie van de groep waar je kind zit. 
Om 20.00 zullen alle leerkrachten deze informatie nog 
een keer herhalen zodat de ouders met twee kinderen 
bij beide klassen kunnen luisteren. Heb je meer dan 
twee kinderen dan moet je een keuze maken waar je 
gaat luisteren. De belangrijkste informatie zal de 
leerkracht ook op papier zetten. We hopen dat jullie 
allemaal komen. Het is voor de leerkracht, maar ook 
voor je kind fijn als je betrokken bent bij wat op school 
gebeurt. De school is vanaf 18.45 uur open voor inloop 
met koffie en thee.  
  
Even voorstellen 
Hallo! 

  
Mijn naam is Renée. Ik 
ben 40 jaar. Ik ben dit 

jaar verhuisd en ik woon 

samen met mijn man 

Marco en mijn zoon 

Gabriël in Sprang-
Capelle. 

  
Mijn hobby’s zijn (fantasie-)verhalen schrijven, 

houtbranden en puzzelen. Ook houd ik erg van 
taarten bakken, maar dat doe ik eigenlijk alleen 

met verjaardagen, want ze moeten natuurlijk ook 

op. 

  
Sinds 2008 ben ik werkzaam in het onderwijs, als 
onderwijsassistente. Ik heb al op veel scholen 

gewerkt. Ik heb er zin in om het team te 

versterken en om de kinderen van de onder- en 

middenbouw te komen helpen.  

  
Heb je nog vragen, stel ze me dan gerust. 

  
Heel graag tot ziens. 
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Typecursus (Typetuin) 
Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks 
op de middelbare school steeds vaker gebruik van 
de computer. Leren typen met tien vingers 
zonder naar het toetsenbord te kijken vinden wij 
een belangrijke vaardigheid om aan te leren. Om 
die reden bieden wij onze leerlingen de 
mogelijkheid aan na schooltijd een typecursus 
van de Typetuin te volgen. 
 
In de cursus leren de kinderen blind typen met 
tien vingers en het is inclusief examen. De cursus 
is voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 en start op 
donderdag 3 november 2022 om 14:45uur. 
De cursus wordt op school gegeven en kost 
€185,00 
Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden  (kies 
voor de rechter variant, klassikaal) 
 
Meer informatie vind je op  
https://www.typetuin.nl/typecursus-najaar-
2022 
www.typetuin.nl of bel op werkdagen tussen 
9:00 en 17:00uur naar 013-5220579. 
 
Let op: De cursus heeft al voldoende 
aanmeldingen en gaat dus in principe door. Er zijn 
echter nog een paar plaatsen beschikbaar. Wees 
er dus snel bij want vol=vol! 
 
Ouderapp 
In de vakantie zijn als het goed is alle leerlingen 
in de ouderapp overgezet naar de juiste groep. 
Willen jullie even checken voor de zekerheid of 
dat ook klopt voor jullie kind(eren). Mocht er 
nog iets niet in orde zijn stuur dan een mailtje 
naar Fatima: vuurvogel@opmaatgroep.com  
 

Schoolmateriaal 
Op school hebben we de afspraak dat we alleen 
werken met materialen van school.   Aan het 
begin van het schooljaar krijgt ieder kind van de 
leerkracht een schrijfpotlood en schoolgum, in 
groep 5 komt hier ook éénmaal een rollerbal 

vulpen van school bij én oordopjes.  
 
Als spullen gedurende het jaar verslijten of op 
raken door normaal gebruik dan krijgt je kind van 
de leerkracht nieuwe spullen.  
Maar als er iets kwijt is of kapot gaat doordat er 
niet voorzichtig mee is omgegaan, wordt het niet 
door de leerkracht vervangen. Dan kan het voor 
een kleine bijdrage gekocht worden op school.  
 
Vóór schooltijd kan dit bij Ludo of Fatima, na 
schooltijd bij de eigen leerkracht.  Van thuis 
meegebrachte materialen zijn niet toegestaan.    
 
Zo leren we kinderen op school ook goed om te 
gaan met hun spullen.   De kosten van de 
materialen zijn als volgt: 
    

Schrijfpotlood €0,10 

Schoolgum €0,05 

Rollerbal vulpen €4,95 

Wisbordje €4.00 

Wisbordstift €0,50 

Oordopjes €1,00 

 

Je kind krijgt van de leerkracht een briefje mee 
naar huis als er iets vervangen moet worden.    
Natuur en Milieu educatie (NME)  

We leren op de 
Vuurvogel niet alleen in 
de klas, we ontdekken 
ook veel rondom de 
school!   
We vinden het 
belangrijk dat de 
Vuurvogels het groen in 

en om de school mee verzorgen. Zo werken we 
samen aan een duurzame leeromgeving. Dat kan 
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onze Ludo niet alleen, daar hebben we jullie hulp 
bij nodig!  
 
Welke ouder/verzorger (of familielid) zou hierbij 
willen helpen? We zoeken iemand die 1x in de 
maand, samen met een groepje van 4 à 5 
kinderen, het groen rondom school wil helpen 
onderhouden. Denk aan het wieden van onkruid, 
het bijhouden van de plantenbak bij de 
fietsenstalling en bollen planten of bloemen 
zaaien.   
 
Vind je het leuk om hierbij te helpen (of ken je 
iemand die dit leuk zou vinden)? Geef je dan op 
bij de leerkracht van je kind of stuur een mail naar 
vuurvogel@opmaatgroep.com Ook als je het leuk 
vindt om dit met andere ouders samen te doen, 
of als je maar een paar keer per jaar kunt helpen, 
kun je reageren. Opa's, oma's, tantes en ooms of 
anderen met groene vingers zijn ook van harte 
welkom.   
 
Vriendelijke groet van de werkgroep NME, 
Evelien, Kelly en Katja 
 

Try-out-sports 
De  gemeente Tilburg wil bij zoveel mogelijk 
kinderen de sportdeelname bevorderen.  
Met een sportieve en gezonde leefstijl kun je niet 
vroeg genoeg beginnen. Het hebben van 
voldoende motorische vaardigheden vormt de 
basis voor een leven lang sporten en bewegen. 
Vanaf de basisschool geven we alle kinderen en 
jongeren een sportieve basis mee waarin zij hun 
talent en plezier in sporten/bewegen kunnen 
ontdekken en kennismaken met 
sportverenigingen. 
Daarom organiseren we ook dit jaar op alle 
basisscholen de Try Out Sports, de 

sportkennismakingslessen voor alle kinderen uit 
de gemeente Tilburg.  

 
In week 39  (26 t/m 30 september), zal Bil de 
flyers aan de kinderen in de groepen uitdelen. 
Élk kind uit groep 3 t/m 8 ontvangt een flyer 
met informatie. Vanaf week 40 kunnen 
kinderen gaan inschrijven via de website 
www.tryouttilburg.nl  (voor een of meerdere 
kennismakingscursussen bij een 
sportorganisatie naar keuze). 
 
Wijkcentrum de Boomtak 
In het wijkcentrum van de Boomtak worden de 
komende periode weer allerlei leuke activiteiten 
ingepland. Je kunt deze informatie vinden op de 
Facebook en Instagrampagina van De Boomtak: 
@wijkcentrumdeboomtak. 
 
Wat wordt er georganiseerd? 
Vanaf 7 september iedere 16:00-17:00 Sport en 
spel voor kinderen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar. 
Sportieve spellen waarbij we werken aan 
teamverband, samenwerken en sportief bezig 
zijn!  De activiteit is €5,- per keer of €20,- per 
maand. 
 
Vanaf woensdag 7 september weer wekelijks 
creatieve, actieve of sportieve activiteiten voor 
kids in de leeftijd 4 t/m 12 jaar. Van 14:00-15:00 
en van 15:00-16:00.  
 
Vanaf donderdag 8 september wekelijkse dansles 
op donderdag. Voor kinderen in de leeftijd 4 
t/m12 jaar  
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Vanaf maandag 5 september op maandag en 
dinsdag peutergym voor kinderen in de leeftijd 
1,5 t/m 3 jaar 
 
Mocht je de bijdrage die wordt gevraagd lastig kunnen 
betalen neem dan contact op met de Boomtak voor 
de meedoenregeling of een bijdrage vanuit de 
wijkraad.  

 
Swim to fight cancer 
As. Woensdag zal Cindy, de moeder van Tibe na 
schooltijd op het schoolplein armbandjes 
verkopen voor het goede doel. De armbandjes 
kosten €2,50 per stuk.  De opbrengst hiervan gaat 
naar Swim to fight cancer. Dit evenement zal op 
11 september plaatsvinden in de Piushaven en 
veel van onze Vuurvogeltjes zwemmen ook mee.  
Als je tijd hebt ga ze dan gerust aanmoedigen! 
 
Schoolfruit 
Van 6 september 2022 t/m 10 februari 2023 
krijgen de kinderen op school gratis drie porties 
groente en fruit per week. Onze school doet 
namelijk mee aan het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma! Ook zijn er lessen over fruit, 
groente en gezonde voeding. 
 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs 
om verschillende soorten fruit en groente te eten. 
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
 
Wil je weten welke soorten fruit of groente de 
kinderen wekelijks ontvangen? Schrijf je dan in 
voor de speciale nieuwsbrief voor ouders via  
Www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. 
Je kunt de wekelijkse levering ook bekijken op de 
website van EU-
Schoolfruit: www.euschoolfruit.nl    
Het EU-Schoolfruit is een goede start om de 
aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag 

te halen. Geef je zelf ook fruit mee op de overige 
dagen? 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een 
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het 
programma wordt ondersteund door het 
Voedingscentrum.  
 
De groente- en fruitverstrekkingen worden 
gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor 
de school en de ouders géén kosten verbonden 
aan het programma. U kunt hierover meer lezen 
op www.euschoolfruit.nl.  
 

Fijne (werk-)week! 
 

Team de Vuurvogel 
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