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AGENDA 

30 november Sinterklaas op de Vuurvogel 
30 november in de middag studiedag team  
1 december examen Marietje Kessels groep 7 
2 december groep 1-2 vrij 
6 december Studiedag, alle leerlingen zijn vrij  
14 december groep 5 naar de Herbergier 
22 december kerstviering en daarna vakantie 
23 december Kerstvakantie t/m 8 januari 
 

VAN DE OR 

Ouderraad en de bijdrage 
Vorige week ontvingen jullie de brief waarin we 
vragen om een vrijwillige bijdrage voor de activiteiten 
de wij als ouderraad organiseren. Denk hierbij aan het 
vieren van Sinterklaas en Kerst, de Avondvierdaagse, 
de sportdag en natuurlijk ook carnaval en Pasen. Ook 
de jaarlijkse schoolreizen worden betaald uit deze 
vrijwillige bijdrage. 
 
Steeds minder inkomsten en juist hogere kosten  
Het leven wordt voor iedereen een stuk duurder en 
daarom zullen we dit schooljaar de vrijwillige bijdrage 
niet verhogen. We hebben gemerkt dat in het vorige 
schooljaar de vrijwillige bijdrage steeds minder vaak 
wordt betaald. Daar maken wij ons zorgen over. 
 
Ondersteuning is mogelijk 
We hopen dit schooljaar meer gebruik te kunnen 
maken van sponsoren om zo de stijgende kosten te 
kunnen dekken. De ouderraad kan alleen activiteiten 
blijven organiseren als er voldoende inkomsten zijn. 
Wanneer het niet haalbaar is om de bijdrage te 
betalen is er ook een mogelijkheid om Stichting 
Leergeld te vragen je hierbij te helpen. Daarnaast kan 
de gemeente ook ondersteunen door een beroep te 
doen op bijzondere bijstand. Wil je hier gebruik van 
maken, neem dan (anoniem) contact op met Imke of 
Brigitte. 
 

Als er ouders zijn die een extra bijdrage willen 
overmaken dan mag dat natuurlijk ook. Fijn om 
anderen op die manier te kunnen helpen. Tips voor 
sponsors zijn ook van harte welkom! Spreek daarvoor 
gerust een ouder van de Ouderraad aan. 
 
Op de site van de rijksoverheid kun je meer informatie 
vinden over de vrijwillige ouderbijdrage: Link naar 
filmpje over de bijdrage   
 
Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. 
 
Hartelijke groet namens de Ouderraad, Jeroen, Lieke 
en Jamy   vvpenningmeester@gmail.com 

 
Van de KCR 

Na het verlies van onze geliefde voorzitter Mieke 
pakken we in de KCR met positieve energie de draad 
weer op. Brigitte heeft het jaarplan en de begroting 
toegelicht. Het plan en de begroting zijn door de KCR 
positief ontvangen. Brigitte laat de Vuurvogel in 
januari goed voorbereid achter. 
 
Bij de opvang zijn er mede door de fusie veel 
verschuivingen. Zij hebben een aantal vacatures 
openstaan. Met extra inzet van de medewerkers 
worden de hiaten ingevuld en blijft de opvang 
gewaarborgd. 
 
De Vuurvogel heeft meerdere reacties ontvangen op 
de vacature voor directeur. In november vinden de 
eerste gesprekken plaats. Namens de ouders sluit Eef 
Denissen aan bij de sollicitatiegesprekken. 
Luversa Snijders (ouder van Oscar) sloot aan bij de 
KCR-vergadering. Zij heeft ons bijgepraat over 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Ffinanciering-onderwijs%2Fvraag-en-antwoord%2Fis-de-vrijwillige-ouderbijdrage-op-de-basisschool-en-middelbare-school-verplicht&data=05%7C01%7CJamy.de.Vaanvan.der.Horst%40cz.nl%7Cb13746a8633b411f10c708dabe3a5200%7C9ec2cac936024bc587d29dffd83927bc%7C0%7C0%7C638031454947857723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RuHz1c2ZkST8NVCdXh9T0DXt1PjzFleXE6qcey5s%2FhU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Ffinanciering-onderwijs%2Fvraag-en-antwoord%2Fis-de-vrijwillige-ouderbijdrage-op-de-basisschool-en-middelbare-school-verplicht&data=05%7C01%7CJamy.de.Vaanvan.der.Horst%40cz.nl%7Cb13746a8633b411f10c708dabe3a5200%7C9ec2cac936024bc587d29dffd83927bc%7C0%7C0%7C638031454947857723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RuHz1c2ZkST8NVCdXh9T0DXt1PjzFleXE6qcey5s%2FhU%3D&reserved=0
mailto:vvpenningmeester@gmail.com
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diversiteit op school aan de hand van haar eigen 
ervaringen. Samen hebben we besproken hoe we als 
school nog beter kunnen zorgen voor een fijne en 
inclusieve school voor iedereen. 
 
Heb je een onderwerp dat je graag wilt bespreken met 
de KCR? Mail ons via kcrdevuurvogel@gmail.com of 
sluit aan bij een van onze vergaderingen. De volgende 
vergadering is op 12 december om 19:00 uur. 
Heb je een onderwerp voor de agenda van de KCR? 
Mail ons via kcrdevuurvogel@gmail.com  of sluit aan 
bij een van onze vergaderingen. De volgende 
vergadering is op 12 december om 19:00 uur. 
  
 

OPVANG 

 Thema sinterklaas 
Op ons kinderdagverblijf staat het thema 
sinterklaas centraal van 14 november tot 
en met 2 december. 
Er worden spelletjes gedaan, liedjes 
gezongen en geknutseld. In de huishoek 
gaan wij samen met de kinderen de 
stoomboot van Sinterklaas na maken. 
Verder doen we ook een pietengym. 

  
Gezonde kinderopvang 

Rabia en Isabella hebben 
een training gevolgd voor 
“Coach gezonde 
kinderopvang”. Hiermee 
zijn zij bevoegd om 
trainingen te geven over 

gezonde kinderopvang en wat dat inhoudt. We 
hebben op dinsdag 15 november de eerste training 
gehad en zijn 

als team erg enthousiast om hiermee aan de slag te 
gaan. Er worden verschillende onderwerpen 
besproken, zoals; seksualiteit, emoties, gezonde 
voeding en risicovol spel. voor nu staat gezonde 
voeding centraal bij ons. 

 

SCHOOL 

Sinterklaasviering 
Sinterklaas is weer in het land en ook op de Vuurvogel 
vieren we het Sinterklaasfeest.   
 
Op donderdag 24 november 
mogen alle Vuurvogeltjes hun 
schoen zetten in de klas. Geef je 
kind dus uiterlijk 24 november 
een schoen mee of spreek af dat 
je kind zijn/haar gymschoen die 
dag op school laat. Hopelijk 
hebben de luisterpieten gehoord 
dat er hard gewerkt wordt op de 
Vuurvogel en worden we vrijdag 
verrast met een traktatie in onze 
schoen!  

 
Op woensdag 30 november zullen Sint en zijn pieten 
de school bezoeken. We willen dit graag feestelijk 
maar ook veilig vieren. Dit houdt in dat we van jullie 
vragen om je kind deze dag gewoon naar school te 
brengen zoals altijd en hierna het schoolplein weer te 
verlaten. Dit vragen we zodat alle kinderen de Sint 
goed kunnen zien aankomen. Als je het toch leuk vindt 
om een glimp van de Sint op te vangen dan kun je aan 
de overkant van de straat staan. Je moet dan wel 
meezingen natuurlijk! 

 
De groepen 5 t/m 8 zullen deze dag hun surprises 
uitpakken. We zijn heel benieuwd wat voor 
kunstwerken we gaan zien! Groot of klein, we weten 
zeker dat iedereen er zijn uiterste best op heeft 
gedaan. 
 
Hebben jullie trouwens gezien dat de school weer fijn 
versierd is voor het sint feest? Dat gebeurt natuurlijk 
niet vanzelf. De ouders van de OR zorgen hier altijd 
voor. Ontzettend fijn, het neemt werkdruk weg bij het 
team en de school ziet er weer vrolijk en fijn uit. Dank 
jullie wel! 
 

mailto:kcrdevuurvogel@gmail.com
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Spulletjes mee in de klas  
Regelmatig zien we kinderen de school in lopen met 
speelgoed in de hand. In de klas merken we dat het 
voor kinderen lastig is om hun speelgoedje weg te 
leggen  op de afgesproken plek. Ze blijven er dan mee 
spelen tijdens de kring of de les. Ook gebeurt het wel 
dat aan het einde van de dag het speelgoed kapot of 
weg is. We willen jullie vragen je kind geen speelgoed 
mee te geven naar school, of het om half 9 mee terug 
te nemen naar huis. Voor sommige kinderen (denk 
aan wennende kleuters) maken we, in overleg,   soms 
tijdelijk een uitzondering.  
Door het jaar heen zijn er een aantal momenten dat 
er wel speelgoed mee van huis genomen mag worden 
(bv. in de meeneemtas, bij een spreekbeurt of de dag 
na Sinterklaas). Je hoort dit dan van de leerkracht.  
 
Studiedag team  
Op 30 oktober heeft het team een studiedag gevolgd 
over metacognitie en zelfregulatie. Hier wilden we 
heel graag een vervolg op om het praktisch te maken 
in de klassen. Dat gaan we doen op woensdagmiddag 
30 november.  

 
 
Groep 7 & 8 naar de Pont 
Vorige week zijn we met de groepen 7 en 8 naar de 
Pont gegaan. We hebben de  expositie van Ragnar 
Kjartansson gezien. Zijn expositie heet “Time changes 
everything”. Ragnar is geboren in IJsland en is een 
veelzijdig kunstenaar. Hij maakt bijvoorbeeld 
schilderijen, films, perfomance, keramiek en muziek. 

De tentoonstelling omvat veel van zijn werken waarin 
herhalingen een thema zijn.  
De kinderen vonden De Pont een prachtig museum, 
waar ze helaas maar een klein gedeelte van hebben 
kunnen zien. Zeker de moeite waard om samen nog 
een keer naar toe te gaan. Laat je maar rondleiden en 
bijpraten door je kind over deze tentoonstelling. 
https://depont.nl/collectie/meer-informatie/ragnar-
kjartansson  

 
 
Kerstviering  
Na Sinterklaas zal er nog een extra Lopend Vuurtje 
verschijnen waar jullie kunnen lezen hoe de 
kerstviering zal verlopen. Er wordt door de OR en 
kerstwerkgroep van school al hard aan de 
voorbereidingen gewerkt.  
 

Fijne (werk-)week! 
 

Team de Vuurvogel 
 

https://depont.nl/collectie/meer-informatie/ragnar-kjartansson
https://depont.nl/collectie/meer-informatie/ragnar-kjartansson

