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AGENDA 

24 t/m 30 oktober Herfstvakantie 
31 oktober Fiets APK leerlingen groep 5 

t/m 8.  
01 t/m 03 november ouder- kindgesprekken 
09 november  Theater groep 2-4a-6-7 
10 november  Theater groep 1-3a-4b 
11 november  Theater groep ½-3b-5-8 
14 november  KCR vergadering 
17 november  groep 3b Herbergier 
18 november  groepen 1-2 vrij 
22 november  Mad Science show 
22 november  Denktank 
30 november  Sinterklaas op school 
 

CAMPUS 

Fietsverlichting 

Als de vakantie 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.  
 

OPVANG 

Nieuwe directeur opvang 
Op 10 oktober ben ik, Maria 
Abdoulrahamani, gestart op locatie 
Vuurvogel. Ik ben erg prettig 
ontvangen en leer de locatie al snel 
beter kennen. 
Ik kijk ernaar uit om alle ouders, kinderen en 
professionals beter te leren kennen. 
Dank jullie wel voor de leuke berichtjes. 

 

SCHOOL 

Hoera een baby 
Op zondag 16 oktober zijn Kelly 
en Mark de trotse ouders van 
een gezonde dochter met de 
prachtige naam Vieve 
geworden. Het gaat goed met 
het jonge gezin en we wensen 
hen heel veel liefde en geluk 
toe!  
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Ouder-kindgesprekken 
Eind deze week ontvang je de code om je in te 
schrijven voor het ouder-kind gesprek. Ouders met 3 
of meer kinderen op school kunnen vanaf 24 oktober 
inschrijven en de andere ouders vanaf 25 oktober. 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.   
 

FietsAPK  
Maandag 31 oktober 
organiseert de Vuurvogel 
in samenwerking met De 
Fietsgarage onze jaarlijkse 
FietsAPK voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen 
komen deze dag op hun fiets, zodat de 
fietsenmaker een blik kan werpen of ze weer 
veilig de weg op kunnen. Als de fiets niet door de 
APK-keuring komt, krijgen ze een APK-blad mee 
met reparatiepunten. Wij willen dat alle 
Vuurvogels veilig de weg op gaan, zeker met de 
donkere wintermaanden op komst!   
 

 
Brandoefening  

Op 13 oktober jl. hadden we weer een 
geplande ontruimingsoefening met de 

hele kindercampus. We laten dan het 
brandalarm af gaan en oefenen hoe we 
veilig en rustig naar buiten moeten. Waar 
gaan we staan, hoe zorgen we dat iedereen 
van school en de opvang buiten is etc.   

Drie keer per jaar doen we deze oefening. 
Daarvan zijn er twee aangekondigd, dan is 
iedereen op de hoogte. Daarnaast is er altijd 
eentje onaangekondigd. Alleen de leden van de 
werkgroep BHV weten dan dat er een oefening 
komt.  

Een ontruimingsoefening kan een brandoefening 
zijn, maar ook een bommelding. Bij een 
bommelding lopen we met alle kinderen (opvang 
en school) naar een veilige plek ver van de 
Vuurvogel. Onze vaste verzamelplek bij een 
bommelding is in de Kloostertuin, bij basisschool 
De Elzen. Bij een ‘gewone’ ontruiming 
verzamelen we op de speelplaats. Uiteraard 
evalueren we de oefeningen altijd en verbeteren 
we waar het nodig is.  
We kunnen merken dat onze kinderen gewend 
zijn aan het oefenen. Binnen 5 minuten was de 
school ontruimd en alles gecontroleerd en kon 
iedereen weer terug naar de klas. Complimenten 
aan iedereen! 
 
Hoe zat het ook alweer met…. 
De leerplicht en verlof aanvragen! 
Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. 
Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft je 
kind niet naar school. Of minder uren naar school. 
Bijvoorbeeld omdat school erg vermoeiend is 
voor je kind. Of omdat je kind ziek is. 
 
Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk. 

1. voor kinderen van 5 jaar 
2. vrijstelling voor inschrijving op een school  
3. met goede reden niet naar school. Dat 

noemen we geoorloofd verzuim. Daar 
valt onder: 

a. ziekte 
b. schorsing 
c. activiteiten vanwege geloof 
d. huwelijk 
e. begrafenis 
f. gewichtige omstandigheden → 

Die worden hieronder verder 
uitgewerkt.  
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Gewichtige omstandigheden  
Extra verlof kun je aanvragen en krijgen als er 
sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ 
(artikel 11 lid g van de Leerplichtwet) Gewichtige 
omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandig-
heden buiten de wil van ouder(s), verzorger(s)s 
en/of leerling, waardoor de leerling de school 
niet kan bezoeken.  
Wanneer het om maximaal tien schooldagen 
gaat, beslist de school. Wanneer er verlof voor 
meer dan tien schooldagen wordt aangevraagd, 
dan beslist de leerplichtambtenaar.  
 
Om een idee te geven van wat met die gewichtige 
omstandigheden wordt bedoeld, lees je 
hieronder een aantal richtlijnen:  
 
❖ Verhuizing (maximaal 1 schooldag)  
❖ Huwelijk van bloed of aanverwanten tot en 

met de derde graad (In Nederland maximaal 
1-2 schooldagen, in buitenland maximaal 5 
schooldagen). soort bewijs: trouwkaart (of 
kopie trouwakte)  

❖ Ernstige levensbedreigende ziekte zonder 
uitzicht op herstel van bloed-of aanverwant 
tot en met de derde graad (geen maximale 
termijn). soort bewijs: doktersverklaring waar 
ernstige ziekte uit blijkt.  

❖ Overlijden van bloed-of aanverwant (in de 
eerste graad maximaal 5 schooldagen, in de 
tweede graad maximaal 2 schooldagen, in de 
derde en de vierde graad maximaal 5 
schooldagen. soort bewijs: rouwkaart  

❖ 12-, 25-, 40-,50-,60-jarig huwelijksjubileum 
(huwelijks) jubileum van ouders, verzorgers, 
grootouders (maximaal 1 schooldag). soort 
bewijs: trouwakte/ kaart.  

 
Daarbij geldt het volgende 

Verlofaanvragen moet je schriftelijk en minstens 
8 weken van tevoren bij de directeur 
/leerplichtambtenaar aanvragen. Als je deze 
termijn niet aanhoudt moet je aangeven 
waarom.  
Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het 
toekennen van verlof (bijvoorbeeld achteraf 
tonen van bepaalde documenten).  
· De toestemming of afwijzing moet schriftelijk 
worden vastgelegd.  
· U moet bij een aanvraag, voor zover in redelijke 
wijze mogelijk, bewijsmiddelen meesturen. Deze 
moeten vertaald zijn door een beëdigd vertaler, 
behalve als deze in het Engels zijn opgesteld.  

 
In de volgende omstandigheden kan zeker géén 
verlof worden toegekend:  
❖ Dienstrooster van de werkgever van 

ouders/verzorgers.  
❖ Familie-of vriendenbezoek in het buitenland 

of bezoek aan het land van herkomst.  
❖ Goedkope tickets in het laagseizoen.  
❖ Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er 

geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.  
❖ Verlof voor een kind, omdat andere kinderen 

uit het gezin al-of nog vrij zijn.  
❖ Activiteiten van verenigingen, zoals een 

scouting-of een voetbalkamp.  
❖ Eerder vertrek of latere terugkomst in 

verband met verkeersdrukte.  
❖ Wereldreizen en sabbatical.  
 
Het kan voorkomen dat een jongere met 
bijzondere talenten op het gebied van kunst 
geregeld de lessen moet verzuimen om iets met 
deze talenten te doen. De Leerplichtwet biedt 
hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid. Binnen 
de reguliere onderwijswetgeving kan de school 
afspraken maken met ouders en/of jongeren over 
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vrijstelling van verplichte deelname aan bepaalde 
onderwijsactiviteiten (Wet op het primair 
onderwijs, artikel 41 en Wet op het voortgezet 
onderwijs, artikel 11d). Dit zijn structurele 
afspraken die jaarlijks bij het begin van het 
schooljaar worden gemaakt. Spontane en/of 
incidentele verzoeken om te mogen verzuimen 
vallen hier niet onder. Het is belangrijk dat de 
jongere onderwijs volgt en voldoende diploma’s 
haalt, en dit belang staat voorop.  

 
Overblijfkrachten 
We zijn op zoek naar ouders, opa’s of oma’s, 
ooms, tantes, buurman, buurvrouw die het leuk 
vinden om zo af en toe te komen invallen bij het 
overblijven. Je begeleidt de kinderen bij het 
buitenspelen. Er staat een vrijwilligersvergoeding 
tegenover. Heb je interesse? Geef dat aan bij 
fatima.vandeven@opmaatgroep.com  
 
Kinderboekenweek GiGaGroen 
De kinderen hebben van 5 t/m 16 oktober weer 
genoten van de Kinderboekenweek.  
De week opende met het lied Gi- ga-groen van 
Kinderen voor Kinderen. Op dit nummer leerden 
ze een dans tijdens de danslessen. Het 

prentenboek Egalus werd voorgelezen in alle 
klassen. Het is een prachtig prentenboek waarin 
verschillende boodschappen zitten. We mogen 
het wat rustiger aan doen en minder sjeesen. 
Daarnaast was de boodschap om samen onze 
omgeving en de aarde netjes te houden. Egalus 
deed enorm zijn best om de rommel op te ruimen 
die overal werd achtergelaten. Maar wanneer hij 
net het bos had opgeruimd, lag de zee weer vol 
rommel. Zo ging het maar door. Ten einde raad 
ging Egalus in winterslaap. Terwijl hij in een diepe 
slaap was, gingen andere dieren hem helpen om 
overal rotzooi op te ruimen. Tegen de lente, toen 
Egalus ontwaakte, kreeg hij een gouden harkje en 
werd hij bekroond tot beschermheer van het bos.  
Dit is een boek dat ook voor de hogere groepen 
en volwassenen zeker de moeite waard is om te 
lezen of voor te lezen.   

 

 

mailto:fatima.vandeven@opmaatgroep.com
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Typecursus 
De typecursus gaat door. Er zijn voldoende 
aanmeldingen om op 3 november te kunnen 
starten. Mocht je je vergeten zijn in te schrijven, 
dan kan dat nog, er zijn nog een paar plaatsen vrij 
namelijk.  
Hieronder nog even kort de informatie en hoe je 
je kunt inschrijven.  
Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief 
examen. 
Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8.  
Start cursus: donderdag 3 november 2022 14:45uur. 
Locatie: Kindercampus De Vuurvogel, Eikstraat 11 
5038 ML TILBURG 
Prijs: €185,- 
Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden  (kies voor 
de rechter variant, klassikaal) 
Meer informatie:  www.typetuin.nl of bel op 
werkdagen tussen 9:00 en 17:00uur naar 013-
5220579.  
 

Van de ouders 

We merken allemaal dat het leven de laatste tijd 
een stukj(e) duurder is geworden. Voor de een is 
dat meer voelbaar dan voor de ander. Afgelopen 
weken gaven een aantal ouders hun zorg bij ons 
aan.  Ze gaven aan zich zorgen te maken, 
misschien niet voor zichzelf, maar wel voor 
anderen en ze willen graag wat hulp bieden.  
Een van de ouders stuurde ons dit:  

 

Het zit al een tijdje in mijn hoofd. 

Alles is duurder geworden (boodschappen, 

kleding, energiekosten, benzine). Ik let zelf ook 

meer op waar ik mijn geld aan uitgeef. 

Van een vriendin hoorde ik dat op de school waar 

zij lesgeeft kinderen zijn die zonder lunch naar 

school komen. Met die zorg heb ik vorig week 

Imke benaderd. Ik vind het belangrijk dat elk kind 

drie maaltijden en twee tussendoortjes kan eten. 

Net als dat elk kind kleding en schoeisel heeft. 

Ik heb aangegeven dat ik graag wil helpen en 

meedenken, zodat we samen kunnen kijken hoe 

we elkaar kunnen helpen in deze tijd. Ik heb met 

school afgesproken om deze oproep in het Lopend 

Vuurtje te zetten.  

Mocht je maandelijks moeite hebben om rond te 

komen waardoor de kinderen minder te eten 

hebben of kleding & schoeisel te kort komen dan 

kun je een mailtje sturen naar Imke of Brigitte.  

Lieve groet Marlein (moeder van Emke, groep 6) 

Een andere ouder van onze school is bestuurslid 
van stichting Broodnodig. Dit is de organisatie die 
vanuit de Pollepel dagelijks brood uitdeelt (in het 
gedachtegoed van Pater Poels, de Tilburgse 
broodpater) aan de mensen en gezinnen die dat 
nodig hebben.  
Zij zijn voortdurend bezig om te kijken wat ze 
kunnen doen voor mensen die hulp nodig 
hebben. En nu met de feestmaanden voor de 
deur zijn ze ook druk bezig met kerst en 
sinterklaas.  
 
Van deze ouder ontvingen we het volgende 
bericht: 

http://www.typetuin.nl/aanmelden
http://www.typetuin.nl/
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’t Heerlijk avondje 

  

Verheugen jullie je ook weer op de komst van 

de goedheiligman? Samen met de kinderen vol 

verwachting op de bank. Als vader van drie 

blijft dit voor mij het hoogtepunt van het jaar. 

Helaas is het vieren van het Sinterklaasfeest 

niet voor iedereen weggelegd. 

  

Met Stichting BroodNodig Tilburg gaan we 

daarom speelgoed inzamelen. Speelgoed dat 

nog compleet, heel en bruikbaar is, en nog 

goed een ronde mee kan. We zamelen dit in 

op zaterdag 5, 12, 19 en 26 november tussen 

10 en 12 uur op onze locatie aan de 

Stedekestraat 7 in Tilburg. (Zijstraat van het 

Wilhelminapark) 

  

Helpen jullie mee? Dan spelen we samen ook 

een beetje voor Sinterklaas. 

 
We vinden het erg fijn om de grote betrokkenheid 
te voelen en te ontvangen. Daarom delen we 
deze berichten graag.  
 
We snappen daarnaast ook dat het heel lastig kan 
zijn om aan te geven dat je sommige dingen niet 
meer kan betalen of als sommige dingen niet 
meer lukken. We hopen toch dat je het aangeeft 
bij Imke of Brigitte. We gaan hier uiteraard heel 
vertrouwelijk mee om en delen informatie nooit 
zonder toestemming.  
 
 
 
 
 
 

Bericht van Wijkcentrum De Boomtak 

 
SuperKids bij het Wijkcentrum in de 
herfstvakantie en Halloween! Kom jij ook? 
 
24 oktober- 10:00-13:00 
Kastanje-spinnen maken, herfstbingo, kunst met 
blaadjes en pannenkoeken lunch (vanaf 3/4 jaar) 
25 oktober 
10:00-12:00 Natuurbingo door de wijk en 
eikeltjes schilderen €5,- 
13:00-15:00 Naamborden (vanaf 9 jaar) €6,50 
26 oktober 
10:00-12:00 Graffiti spuiten in de Kloostertuin 
(vanaf 8 jaar) €7,50 
13:00-15:00 Kartonnen pompoenen maken, 
spookjes knutselen €5,50 
27 oktober 
10:00-12:00 Epoxy kunst maken (vanaf 8 jaar, als 
je jonger bent mag je ook met ouders/verzorgers 
erbij) €6,- 
14:00-16:00 Schminken, verkleden en dans-
spelletjes €4,- 
29 oktober 
12:00-14:00 Halloween parcours vanaf 3 jaar 
(t/m 8 wanneer andere spooktocht te spannend 
wordt gevonden hier ook welkom) €3,- 
20:00-21:30 Halloween Spooktocht in de 
Kloostertuin (bij slecht weer eventueel 
verplaatsen naar het wijkcentrum) €3,- 
31 oktober 
10:00-12:00 Vogelbollen en vogelhuisjes maken 
€5,- 
 
De wijkraad kan een tegemoetkoming regelen in 
de kosten als dat nodig is. Mail dan naar:  
  Scprojects013@gmail.com  
 
 

mailto:Scprojects013@gmail.com
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Fijne (werk-)week én herfstvakantie! 

 
Team de Vuurvogel 
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