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AGENDA 

23 september KCR-vergadering 19.00 uur 
teamkamer 

25 oktober  denktank 
1 oktober   Vuurvogelapp en website! 
2 oktober start van de 

Kinderboekenweek 
2 oktober  groep 4 naar de Herbergier 
8, 9 & 10 oktober ouder en kindgesprekken 
10 & 11 oktober Brigitte afwezig i.v.m.  

opleiding 
11 oktober  groep 1-2 vrij 
11 oktober  theater groep 5-7 & 8 
 

CAMPUS 

Ontruimingsoefeningen Kindercampus 
Op 3 oktober as. en op 7 april  2020 gaan we met de 
hele Kindercampus een ontruimingsoefening doen. 
De pedagogisch medewerkers, de 
leerkrachten en de ondersteuners 
zijn bezig om hun groepen goed voor 
te bereiden op deze ontruimingen, 
zodat zij en de kinderen weten wat 
ze moeten doen.  
 

SCHOOL 

Try Out Sports voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 
Kies jouw favoriete sport !! 
Wil jij net zo goed leren voetballen als Frenkie de 
Jong of Vivianne Miedema , boksen als Rico 
Verhoeven of tennissen als Kiki Bertens? Heb jij altijd 
al eens willen turnen of zijn dansen of karate 
helemaal jouw ding? Dan is dit je kans! 
 
Vanaf 23 september kun je weer inschrijven voor Try-
Out Sports. Met Try-Out Sports kun je een aantal 
weken een sport uitproberen voor slechts € 5,- 
Je mag maximaal drie sporten uitproberen. 

Inschrijven vanaf maandag 23 september via 
www.sportintilburg.nl/TOS 
De inschrijving sluit zondag 13 oktober. 
Direct ná je aanmelding, ontvang je per mail een 
inschrijfbevestiging. Heb je vragen of hulp nodig bij 
het inschrijven, kom dan naar gymjuf Lieke. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Mieke Limpens 
Afdeling Sportstimulering 
Gemeente Tilburg 
013-532 58 78 / 06-86685044 Email: 
tryoutsports@tilburg.nl 

 
 
Typelessen  
Deze week krijgen alle leerlingen van de groepen 6-7-
8 een brief mee naar huis met informatie over 
typelessen van dit schooljaar. Typebureau van der 
Pluijm geeft vanaf 22 januari op woensdag van 15.00 
tot 16.30 uur typelessen op de Vuurvogel. Informatie 
hierover en hoe je kunt inschrijven lees je in die brief.  

GGD week van de opvoeding 
In de week van de opvoeding organiseert de GGD 
Hart voor Brabant een bijeenkomst over ‘social 
media en gamen’. En hoe ga je als opvoeders hier 
mee om? 
De bijeenkomst wordt verzorgd door Sabine Donders 
van http://mediaeigenwijs.nl/ en Rikke Schrauwen 
van https://www.gameninbalans.nl/ 
Zie bijlage voor meer informatie. 
 
Vuurvogelapp en website 
Op 1 oktober gaan onze app én de nieuwe website 
de lucht in! Jullie ontvangen voor die datum 
informatie over het downloaden van de app én hoe 
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je de app kan koppelen aan je kind(eren) zodat je 
persoonlijke (afgeschermde) informatie kunt 
ontvangen. We zijn achter de schermen nog hard 
bezig om alles in orde te maken. We houden jullie op 
de hoogte!  
Als de Vuurvogelapp en website eenmaal goed 
werken zal het Lopend Vuurtje niet meer via de mail 
verzonden worden maar kun je deze altijd openen 
in de app.  
In de app kunnen we ook tussentijds belangrijke 
nieuwsberichten sturen. Aan het einde van het jaar 
zullen we uiteraard evalueren hoe e.e.a. werkt en 
daarbij ook naar jullie mening vragen.  
 

 
 
 

Theater 
11 oktober starten de theaters weer! Door het jaar 
heen treden  alle groepen twee keer op voor de 
ouders om te laten zien waar ze in de klas mee bezig 
zijn. 
 De afspraken rond het theater zijn als volgt: 
- We starten stipt om 13:45u. Later dan dat kun je 
dus niet meer naar binnen, omdat je dan de 
optredens verstoort. We verzoeken je om dus ook 
niet aan te bellen als de deur al op slot zit, want dat 
is het teken dat we al begonnen zijn. 
- Jongere kinderen mogen ook naar het theater 
komen kijken. We verwachten wel dat deze kinderen 
het hele theater kunnen uitzitten zonder de 
optredens te verstoren. Mocht dit niet lukken, willen 
we graag dat je met het kind even naar een andere 
ruimte of naar buiten gaat. 
- Het is niet de bedoeling dat je na het optreden van 
jouw eigen kind het theater verlaat. Alle leerlingen 
willen hun optreden graag laten zien aan een volle 
zaal. 
Het theater van 11 oktober zal in het teken staan van 
de Kinderboekenweek! Het thema van de 
Kinderboekenweek is vervoer! Bij de groepen 1-2 zijn 
ze al actief met het vervoersthema bezig. Op het 
werkplein is een verkeershoek ingericht met , 
verkeersborden, stoplichten en zebrapad. Volg de 
regels daar goed op, want het politiebureau is goed 
bemand en deinst er niet voor terug om je op de bon 
te slingeren!  
 
Verkeersveiligheid 
De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 
8 samen met de gemeentelijke handhavers ervoor 
gezorgd dat de verkeerssituatie rondom school weer 
wat veiliger. We bedanken groep 8 én de ouders die 
bewust zorgen voor een veilige schoolomgeving.  
 
TOG-project groep 7 
Vorige week hebben de leerlingen van groep 7 kennis 
gemaakt met Maaike en Frans. Zij hebben beide een 
beperking en hebben uitleg gegeven over drie 
beperkingen en de hulpmiddelen die daarvoor 
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aanwezig zijn.  De kinderen mochten zelf ervaren hoe 
het is om een beperking te hebben door te 
experimenteren met: 

- Afgeplakte brillen 
- Het gebruik van het braille-schrift 
- Gebruik van gebarentaal  
- Sporten in een rolstoel.  

Een fijne en mooie dag die ze afsloten met een 
boodschap van de vrijwilligers: Ook met een 
beperking heb je plezier in het leven. Wij zijn niet 
anders!  
  

 

 
Fijne (werk-)week! 

 
Team de Vuurvogel 

 
 
Bijlage 9.03.1 Flyer social media en gamen 
 
 
 


