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Jaargang 12 Editie 02 
 

AGENDA 

5 oktober  Kinderboekenweek 
10-12 oktober  Groep 8 gaat op kamp 
12 oktober  Voorleeswedstrijd groep 7&8  
13 oktober  Herbergier: groep 4B 
14 oktober  Denktank 
21 oktober  leerlingen groepen 1 & 2 vrij 
24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 
01 t/m 3 november ouder-kindgesprekken 
 

CAMPUS 

Afscheid Brigitte 
Op 22 september heb je de brief van het bestuur 
gelezen waarin staat dat ik afscheid van de Vuurvogel 
ga nemen. Zoals belooft een kleine toelichting van 
mijn kant hierop.  
Op 1 januari word ik directeur van basisschool De 
Kikkenduut in Oisterwijk. Een school van ons bestuur 
(Opmaat groep) die al langere tijd geen vaste 
directeur heeft. En zoals we op school samen 
verantwoordelijk zijn voor al onze leerlingen zijn we 
dat in onze Stichting Opmaat ook voor al onze 
scholen. Hoewel ik heel graag nog veel jaren op de 
Vuurvogel zou willen blijven is het ook goed plaats te 
maken voor een andere directeur.  Daarnaast ben ik 
ook al 8 jaar directeur op de Vuurvogel en is het goed 
om iemand met een frisse blik naar de Vuurvogel te 
laten kijken. Maar dat betekent niet dat ik het 
makkelijk vind om de Vuurvogel achter te laten. Bij het 
nemen van dit besluit besefte ik weer wat een fijne 
school we hebben. Fijne ouders en kinderen en zeker 
niet te vergeten heel fijne collega’s.  
 
Ik laat de Vuurvogel echt in vertrouwen achter. We 
hebben een heel fijn en professioneel ‘nest’ gebouwd.  
 

Voor de nieuwe directeur wordt z.s.m. 
een procedure opgestart waarbij 
ouders (via de KCR) en personeel 
natuurlijk nauw betrokken zullen zijn. 
Natuurlijk zullen we jullie informeren 
als er meer bekend is.   
 

Nieuwe directeur bij de Opvang 
Joyce Jorissen zal op 6 oktober afscheid nemen van de 
Vuurvogel. Vanaf 10 oktober zal Maria 
Abdoulrahamani de directeur bij de kinderopvang 
zijn. Hieronder stelt zij zich aan jullie voor.  

Beste ouders/verzorgers,  

Via deze weg wil ik mezelf even 
kort voorstellen. Ik ben Maria 
Abdoulrahamani en ben de 
nieuwe directeur bij KC 
Vuurvogel. Helemaal nieuw ben 
ik niet, ik werk namelijk al een 
aantal jaar bij de organisatie. Ik 
ben werkzaam geweest op de 
groep en ook ben ik pedagogisch 

coach geweest op verschillende locaties. Hiervoor was 
ik directeur bij Kindercrèche Noord.  

Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan op de 
nieuwe locatie en om natuurlijk iedereen te leren 
kennen. Loop vooral binnen voor een praatje!  

Zelf heb ik een dochtertje van 4 jaar. Samen met haar 
woon ik in België. Ik kijk er erg naar uit om aan de slag 
te gaan op de locatie Vuurvogel! Voor vragen en/of 
onduidelijkheden kunt u altijd bij mij en de 
pedagogisch professionals terecht.  

Met vriendelijke groeten, Maria Abdoulrahamani  
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SCHOOL 

Corona 
Helaas helaas… Er zijn weer veel coronagevallen op 
school. Vorige week waren er 4 leerkrachten afwezig 
en ook deze week loopt de teller al weer op. Zelfs de 
invallende leerkrachten moeten afzeggen vanwege 
corona. Ook veel leerlingen melden zich ziek. 
Natuurlijk kunnen we niet voorkomen dat kinderen en 
leerkrachten ziek worden. Maar we kunnen wel 
samen alert zijn op verkoudheidsklachten en, als je 
dat wil, om te testen bij klachten. Voor de leerlingen 
van groep 6-7-8 zijn er i.i.g. voldoende thuistesten op 
school aanwezig. Ook de leerlingen van de andere 
groepen mogen altijd een test vragen bij Ludo of de 
leerkracht om mee naar huis te nemen. Hopelijk 
houden we de uitval van de leerkrachten zo een 
beetje tegen. Op deze stie van het RIVM kun je altijd 
de laatste informatie vinden COVID-19 | RIVM.  
 

Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen  
Op woensdag 5 oktober barst het kinderboekenfeest 
weer los! Het thema is dit jaar Gi-Ga- Groen. We gaan 
heerlijk lezen, laten ons voorlezen en kijken naar 
boekverfilmingen. De week duurt tot en met zondag 
16 oktober. Een tip: bij de bibliotheek Lochal kunnen 
kinderen t/m 12 jaar gratis lid worden. In de Loc-Hal 
zijn tal van activiteiten tijdens de Kinderboekenweek 
die de moeite waard zijn om aan mee te doen. Klik hier 
voor activiteiten in de LocHal  Veel leesplezier!  
 
Gewijzigde data ouderapp 
Er zijn twee data gewijzigd in de kalender voor dit 
schooljaar.  
 
De studiemiddag van 12 april is gewijzigd naar de 
middag van 4 april. De studiemiddag begint om 12.00 
uur. De kinderen komen dus van 08.30 tot 12.00 uur 
naar school. Zij lunchen thuis.  
 
Dan is er een wijziging in theaters voor groep 7. Omdat 
zij op donderdag Marietje Kesselsproject hebben zal 
het geplande theater van 10 november worden verzet 

naar 9 november. In de jaarkalender van de app is dit 
al aangepast.  
 
Studiedag 30 september 
Tijdens de studiedag van 30 september hebben we 
het gehad over Metacognitie en zelfregulering.  Een 
hele mond vol. We proberen het hieronder kort en 
duidelijk aan jullie uit te leggen.  
Metacognitie gaat over het leren leren. Zelfregulatie 
gaat over het sturen en reguleren van dat leren.  
Belangrijke vaardigheden hierbij zijn plannen, 
monitoren en evalueren. Door kinderen deze 
vaardigheden aan te leren werken ze zelfstandiger en 
beter. Ze kunnen beter organiseren, sturen en 
controleren. We kunnen niet verwachten van 
kinderen dat ze dat zichzelf aanleren. Voor de 
leerkrachten betekent dat we instructie geven die 
gericht is op plannen, monitoren en evalueren van 
taken die de kinderen doen. Dat doen we door alles 
stap voor stap voor te doen en vanuit voordoen, naar 
begeleid oefenen, samen oefenen de kinderen heet 
uiteindelijk de taken alleen goed kunnen uitvoeren.  
Voorbeeldvragen die hierbij kunnen helpen zijn: 

 
Uiteraard is dit maar een heel korte beschrijving van 
wat het onderwerp in houdt. Ook voor ons was deze 
studiedag nog niet voldoende en gaan we er op een 
volgend moment verder op in. Dan gaan we de 
informatie praktisch maken zodat wij en de kinderen 
het echt kunnen gaan inzetten. Mocht je vragen 
hierover hebben dan kun je terecht bij de leerkracht.  
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://lochal.nl/search?search_api_fulltext=kinderboekenweek
https://lochal.nl/search?search_api_fulltext=kinderboekenweek
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Gedragscode en basisnorm 
We vinden het op de Vuurvogel heel belangrijk dat de 
kinderen in een veilige en rustige schoolomgeving 
kunnen leren en ontwikkelen. Op de Vuurvogel 
hebben we daarvoor een zgn. basisnorm geschreven, 
een overzicht van een schooldag op de Vuurvogel, 
waarin concrete gedragsverwachtingen beschreven 
staan door de dag heen. In onze onderbouw, en zeker 
in de peuter-kleutergroep, wordt deze basisnorm 
goed aangeleerd bij de kinderen. We kunnen zeggen 
dat er een heel prettige sfeer hangt in en rond te 
school waarin kinderen weten hoe ze zich moeten 
gedragen en wat er van hen verwacht wordt. Vraag er 
gerust eens naar bij de leerkracht, zodat je weet wat 
we van onze Vuurvogels verwachten.  
 
Ook hebben we een gedragscode gemaakt waarin 
afspraken staan over hoe we met elkaar omgaan, hoe 
we buiten spelen, hoe we werken in de klas en wat we 
doen als het niet gaat zoals we hebben afgesproken. 
Er is een uitgebreide en een korte versie. De 
consequenties die we gebruiken zijn in alle groep 
hetzelfde, zodat het door de hele school duidelijk is 
wat en hoe we dat doen. In de gedragscode staat ook 
wanneer we ouders informeren over bepaalde 
voorvallen en welke stappen we nemen bij ongewenst 
gedrag. Altijd handig om te weten, zodat we samen 
met jullie kunnen blijven zorgen voor een prettig 
leerklimaat op de Vuurvogel. Onderaan dit Lopend 
Vuurtje vind je de gedragscodes. 
 
Interne vertrouwens contactpersonen (ICP)  
Op de kindercampus zijn 2 interne vertrouwens-
contactpersonen aanwezig; Eefje en Imke.  
Eefje en Imke gaan in november weer een rondje 
doen langs alle klassen om de kinderen (en 

leerkrachten) uit te leggen wat onze rol is. 
We maken daarbij gebruik van onderstaande 
afbeelding en van de posters die op de 
werkpleinen zichtbaar zijn.   
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. Je staat er niet 
alleen voor!   
 
Ouder-kindgesprekken 
In oktober ontvang je de code om je in te schrijven 
voor het ouder-kind gesprek van november. Ouders 
met 3 of meer kinderen op school kunnen één dag 
eerder inschrijven dan de andere ouders. De 
gesprekken zijn op school, maar kunnen ook online. 
We gaan ervan uit dat iedereen naar school komt, wil 
je het gesprek liever online voeren dan kun je dat bij 
de leerkracht aangeven. 
 
Overblijfkrachten gezocht! 
We zijn weer dringend op zoek naar mensen om ons 
overblijfteam aan te vullen! Kun je op maandag, 
dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 12.00 en 13.00 
uur gezellig buiten spelen met onze Vuurvogels? Je 
ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.  Lijkt 
het je leuk én heb je tijd, bel naar school of stuur een 
mailtje naar fatima.vandeven@opmaatgroep.com   
 
Hoe zat het ook alweer met…. 
Zoals beloofd zullen we zo af en toe een gemaakte 
afspraak in het Lopend Vuurtje herhalen. Deze keer 
het wegbrengen van je kind(eren.  
Ouders in de school 

• Ouders van groep 1 t/m 3 mogen mee de school in. 
Kies 1 of 2 dagen in de week dat je ook in de klas 
komt.   

• Leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen zelfstandig naar 
school. Wil je graag een keer mee? Dat mag natuurlijk! 
Beperk dat tot ongeveer 1x per week  

• Vanaf 08.25 uur verlaten alle ouders de klas, zodat de 
leerkracht echt op tijd kan starten met de les.  

• Als je in de klas komt kijken ben dan betrokken bij  je 
kind. Zet je telefoon uit en ga niet met andere ouders 
kletsen maar heb aandacht voor wat je kind wil laten 
zien.  

• Alle Vuurvogeltjes kunnen zelf hun jas en tas 
ophangen. (Echt waar!)  

mailto:fatima.vandeven@opmaatgroep.com
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• Blijf niet te lang ‘dralen’ voor de klasdeur, dat maakt 
het afscheid voor je kind moeilijker en het kan de 
doorgang voor andere kinderen belemmeren.  
 
De leerkracht staat bij de deur om de kinderen 
welkom te heten 
 
Gezonde traktaties 
Na de oproep in het vorige Lopend Vuurtje over 
trakteren hebben we al veel gezonde traktaties 
voorbij zien komen. Daar zijn we blij mee  én vinden 
we vooral heel erg lekker. Op internet kun je veel 
ideeën vinden voor gezonde en eenvoudige traktaties.  

 
 
Zet je licht AAN  

Als de herfstvakantie voorbij is, is het tijd voor 
actie! Geen verlate wegen meer, maar straten 

vol auto’s, fietsers of voetgangers op weg naar 
school of het werk.   

 
Zet je fietsverlichting AAN  
Vooral met het ingaan van de wintertijd op 30 oktober 
staat niet iedereen stil bij hoe vroeg donker het is. Dus 
stappen er velen op de fiets zonder licht, hartstikke 
gevaarlijk. Niet alleen ben je zonder licht slecht 
zichtbaar voor anderen, ook zie je niet wat er om je 
heen gebeurt. En zeg nou zelf: het is toch fijn om te 
kunnen zien waar bijvoorbeeld de rand van het 
fietspad is? Zorg daarom altijd voor fietsverlichting die 
het doet. Voor jezelf, maar ook voor de rest van je 
familie. Deze punten helpen je erbij:  

De kleur: het voorlicht moet wit of geel zijn, achter is 
alleen rood licht toegestaan  

De reflectoren: een rode reflector is verplicht op de 
achterkant van je fiets. Daarnaast heeft iedere trapper 
twee gele reflectoren nodig, en de velgen of banden 
een witte of gele reflectieband.  

De locatie: ga je voor losse lampjes? Die mag je 
bevestigen aan je stuur, borst of rugzak. Op je hoofd, 
armen of benen is niet toegestaan.  

Schijnrichting: het licht moet altijd recht voor- of 
achteruit schijnen. En ook belangrijk: de lampjes 
mogen niet knipperen.  

Reflecterende kleding: met goede verlichting kom je 
een heel eind. Trek een reflecterend kledingstuk aan 
als je extra zichtbaar wil zijn.  

Kijk samen je fiets nog eens goed na en zorg dat je 
veilig op school en weer thuis komt! 

Mailadressen leerkrachten in de ouderapp 
Aan het begin van het schooljaar hebben alle 
leerkrachten zich in de ouderapp aan jullie 
voorgesteld. Daarbij hebben ze ook hun mailadres 
met jullie gedeeld. Mocht je dat gemist hebben dan 
kun je het mailadres ook zo onthouden: 
Voornaam.achternaam@opmaatgroep.com  
 
Informatieavond 
De informatieavond van 29 september is redelijk druk 
bezocht. . Bij het algemene gedeelte heeft Brigitte wat 
vertelt over het NKC (Nederlands Kennis Curriculum). 
Daarna konden de ouders in de klassen belangrijke en 
specifieke informatie bij de leerkracht(en) van hun 
kind krijgen over het komende jaar. We willen 
iedereen bedanken die er was en we hopen dat we de 
ouders die deze keer niet konden er de volgende keer 
wel (weer) zullen zijn.  
 

mailto:Voornaam.achternaam@opmaatgroep.com
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Kindercampus de Vuurvogel: Gedragscode en gedragsprotocol                                  
 
Inleiding 

Bij het kiezen voor onze school, sluiten de ouders/ verzorgers aan bij het geheel van afspraken van de school. 
Onze visie, met betrekking tot het omgaan van kinderen met elkaar, is dat ieder kind zich veilig moet voelen op 
onze school. Wij zijn van mening, dat personeel, ouders/verzorgers en kinderen samen verantwoordelijk zijn voor 
een goed schoolklimaat waarbinnen alle betrokkenen zich veilig kunnen voelen. 
 
We gaan ervan uit dat alle leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen op de hoogte zijn van en zich houden aan 
de gedragscode zoals hieronder. 
 
Deze code staat ook vermeld in de schoolgids. 
 

Gedragscode 
 

Op deze manier gaan we op Kindercampus de Vuurvogel met elkaar om: 
We behandelen elkaar respectvol, begripvol en correct; 

 
We benoemen hieronder een aantal gedragsafspraken die weergeven wat we verstaan onder; respectvol, 
begripvol en correct. Deze afspraken worden in school belichaamt door de werkwijze die bij de Kanjermethode 
hoort.  

 
We hebben een open, rustige verstandhouding met elkaar. 
We maken problemen bespreekbaar. 
We zetten onze invloed op elkaar altijd ten positieve in. 
We zorgen samen voor een veilige omgeving.  
We spreken positief over elkaar en accepteren geen dreigende houding; hieronder verstaan we o.a. schelden, 
agressief praten en non verbale agressie. 
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Gedragsprotocol voor pauze momenten: 
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Gedragsprotocol voor momenten in de klas: 

 
 

Fijne (werk-)week 

Team de Vuurvogel! 


