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AGENDA 

8-9-10 oktober   ouder-kindgesprekken 
10-11 oktober  Brigitte afwezig ivm opleiding 
11 oktober  theater groep 5-7-8 
11  oktober  groep 1-2 vrij  
14 t/m 18 okt.  Herfstvakantie 
23 oktober nieuwe vuurvogeltjes op de 

lijn 
28 oktober fietsdokter groep 5 t/m 8 
31 oktober theater groep Zwaluw, 1-2 A, 

B & C 
 

OPVANG 

KINDERSTAD START URBAN BSO SPOORPARK 
Begin januari opent Kinderstad in het Spoorpark een 
nieuwe buitenschoolse opvang. Het wordt geen 
gewone BSO, maar een heuse ‘Urban-BSO’ voor 
jongens en meiden vanaf 8 jaar. 

De kinderen kunnen gebruik maken van de 
faciliteiten van het Spoorpark, waardoor ze dus 
vooral lekker buiten bezig zijn. Van crossen en skaten 
tot op ontdekkingstocht op het waterplein of een 
balletje trappen op het speelveld. Het gebouw van 
Scouting Esjeeka wordt het vaste honk, dus als het 
weer echt heel slecht is kunnen ze natuurlijk ook 
lekker naar binnen. De kinderen worden als hun 
school uitgaat met een bakfiets opgehaald en gaan 
dan op de step door de stad naar Urban BSO 
Spoorpark, onder begeleiding van een Sport-
Pedagogisch Professional. 

De kinderen van de volgende scholen kunnen zich 

aanmelden voor Urban BSO Spoorpark: De Elzen, De 
Vuurvogel, Prins Bernhard, Christoffel, de Stappen, 
Tiliander, Rendierhof, Pendula en Panta Rhei. 
ng. Het wordt geen gewone BSO, maar een heuse 
‘Urban-BSO’ voor jongens en meiden vanaf 8 jaar. 
 

 

SCHOOL 

Website en app 
Sinds vorige week kan onze app gedownload worden. 
Alle ouders en betrokkenen bij 
de Vuurvogel kunnen de app 
installeren op de hun telefoon, 
maar toegang tot foto’s, 
groepen en de persoonlijke 
inbox is alleen voor ouders die 
hun kind hebben ingeschreven 
op school. Hoe je precies moet 
inloggen kun je vinden als je 
op de ‘homepagina’ van de 
app bent en je rechtsboven op 
het vraagtekentje bent. Je 
vindt de instructie om in te 
loggen op de app ook nog als 
bijlage bij dit lopend Vuurtje.  
Ook onze nieuwe website is ‘live’ gegaan. Neem er 
eens een kijkje en laat ons weten wat je er van vindt!  
We zullen het Lopend Vuurtje nog een aantal keren 
via de mail verzenden, zodat iedereen ruimschoots 
de tijd heeft om de app te installeren. Daarna is het 
Lopend Vuurtje alleen nog via de app en de website 
van school te lezen.  
 
U krijgt deze week van de leerkracht bij de ouder-
kindgesprekken een flyer mee over de app.  
 
 
Fietsdokter 
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Op 28 oktober komt de fietsdokter naar de 
Vuurvogel om de fietsen van de leerlingen van de 
groepen 5-6-7 en 8 te controleren.  
Het wordt steeds vroeger donker, het is daarom 
belangrijk dat de kinderen goedwerkende verlichting 
op de fiets hebben. Een goed profiel op de banden 
en goede remmen zijn zeker op een natte weg wel zo 
veilig. Bekijk de fiets van je zoon/dochter samen eens 
goed en maak hem in orde voor de fietskeuring! De 
fietsen worden gekeurd door Fietshandel van de 
Klundert, de fietsenmaker uit onze 
wijk. https://vandeklunderttweewielers.nl  

 
 
Stagiaires 
Zoals ieder jaar is de Vuurvogel een opleidingsschool 
voor studenten van Pabo, Roc, ALO etc. Dit jaar 
hebben we ook een student van Avans die het zij-
instroomtraject voor directeuren PO van buitenaf 
doet. Haar naam is Suzanne de Bar en ze loopt stage 
op maandag en dinsdag. Ze zal voornamelijk met 
Brigitte meelopen, maar om een goed beeld van het 
onderwijs te krijgen zal ze ook in de klassen te vinden 
zijn.  
 
Storing mail 
Door een storing in onze info-mail 
(obs.de.vuurvogel@opmaat-scholen.nl) ontvangen 
we al een tijdje geen mailberichten op dit adres. Heb 
je een bericht verzonden naar dit adres vragen we je 
om dit opnieuw te versturen naar 
fatima.vandeven@opmaat-scholen.nl  
 
 

 
 

Fijne (werk-)week en fijne 
herfstvakantie! 

 
Team de Vuurvogel 

 
 

Bijlage 9.04.1 instructie inloggen app 
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