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AGENDA 

1 November  groep 1-2 vrij  
4-11 November  textielactie 
6 November  landelijke staking 
6 November  mad science show op school 
7 November theater groep 3a-b en groep 

6  
13 november start schoolfruit  
 

CAMPUS 

Textielactie 
De Vuurvogel doet weer mee aan de jaarlijkse 
textielactie van de gemeente. Ruim de kasten uit en 
zorg dat je spullen een tweede kans krijgen. Voor 
iedere ingeleverde kilo textiel ontvangt de Vuurvogel 
€0,25.  
 

OPVANG 

 Advies traject oudercommissie kinderopvang: 
Momenteel ligt er een adviesaanvraag bij de 
oudercommissie van de kinderopvang wat betreft de 
nieuwe prijzen kinderopvang per 01-01-2020. 
Medio eind november zullen jullie door de directeur 
van de kinderopvang over de nieuwe prijzen 
geïnformeerd worden. 
  
Start nieuwe stagiaires: 
Op 11 november a.s. starten er nieuwe stagiaires op 
de groepen Babbelaar en kwikstaart. Uiteraard zullen 
zij zich aan jullie voorstellen. Wij wensen hen veel 
plezier tijdens hun opleiding. 
  
Afwezigheid Esther Hoekstra en Mayke van 
Hautum: 
Op dit moment zijn beiden medewerkers nog niet 
aan het re-integreren binnen de kinderopvang 
wegens ziekte. We houden jullie op de hoogte over 
de voortgang. 
  

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE): 
Het team van de kinderopvang is deze week van start 
gegaan met een verdiepingstraining VVE. 
Binnen de Wet Kinderopvang is het een eis dat er 
jaarlijkse scholing plaatsvindt voor de pedagogisch 
professionals. 
We willen alle kinderen het allerbeste bieden en 
goed voorbereid naar het onderwijs laten gaan! 

 

SCHOOL 

Verdrietig nieuws 
Vorige week dinsdag is Bas de Wilde, de vader van 
Sara de Wilde uit groep 8 overleden. Maandag 31 
oktober is Bas begraven. Boven op het werkplein is 
een condoleance hoekje ingericht 
waar ouders en kinderen hun 
medeleven kunnen betuigen aan 
Sara, haar broer Tim en mama 
Femke. We wensen hen heel veel 
sterkte bij dit verlies.  
 
Staking 
In de app van de Vuurvogel is vorige week vrijdag 
een bericht geplaatst over de staking. Je kunt dit 
vinden onder het kopje nieuws. De brief is onderaan 
dit lopend Vuurtje geplakt. Ook zijn er berichten via 
klasbord en bij je groep in de vuurvogelapp 
verstuurd. Toch hoorden we dat niet alle ouders de 
berichten hebben aangekregen. Vandaar een 
reminder:  
 
Zoals jullie weten wordt op 6 november landelijk 
aandacht gevraagd voor het leraren- en 
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schoolleiderstekort en de financiële problemen in 
het onderwijs. De minister heeft gezegd dat we het 
lerarentekort mogen aanpakken door ouders voor de 
groep te zetten. Een absurd voorstel waarmee hij 
verwacht dat ouders hun eigen werk neerleggen én 
van ouders verwacht dat zij een klas een aantal 
weken draaiende kunnen houden.  
 
Jullie kinderen verdienen een goede juf of meester!  
 
Op 6 november zullen sommige groepen een brief 
schrijven over het recht dat zij hebben op een goede 
(bevoegde) leerkracht, andere groepen gaan over de 
gevolgen van het tekort filosoferen of tekenen. We 
vinden het heel sterk als ouders dit mee begeleiden 
zodat de leerkracht tijd heeft om foto’s van de 
brieven of tekeningen te delen en op social media te 
zetten. OF geef jij een taal- of rekenles zodat jij ook 
klaar bent voor de toekomst wanneer er geen 
leerkrachten meer zijn? OF neem je het werk van de 
schoolleider, de ib’er of de ondersteuner mee over 
en kijk je samen wat er nodig is voor goed onderwijs 
voor onze kinderen?  
 
Op deze manier willen we aandacht vragen voor de 
toekomst van ONZE Vuurvogeltjes. 
 
Schrijf je in op de lijst in de hal en help ons een 
signaal af te geven!  
 

 
 
Inloggen in de app 
De meeste ouders is het inmiddels gelukt om in te 
loggen in onze app. Als het niet lukt kun je dit 
aangeven bij Fatima. Heb je je nog niet ingelogd dan 
verzoeken we je dit om zsm te doen. Na de maand 

november zullen we stoppen met klasbord en zul je 
de informatie over de groep van je kinderen via de 
app ontvangen. Ook de nieuwtjes worden via de app 
verstuurd en het Lopend Vuurtje zal minder vaak 
verzonden worden. Zorg dus dat je de app download 
én regelmatig bekijkt! Zet je pushberichten aan!  
 
Schoolfruit 
Vanaf 13 november t/m 17 april krijgen de kinderen 
van de Vuurvogel 3 gratis porties fruit per week. De 
drie vaste groeten- en fruitdagen worden 
(waarschijnlijk) woensdag-donderdag en vrijdag, het 
fruit wordt geleverd door Gebr. Van Aarle.   In de app 
onder het kopje nieuws kun je meer lezen over de 
levering van schoolfruit én je inschrijven voor de 
schoolfruit nieuwsbrief zodat je voor iedere week 
weet welk fruit wordt geleverd.   
 
 
Ouderbijdrage en overblijfgeld 
Volgende week zullen jullie allemaal een brief 
ontvangen van de penningmeester van de Ouderraad 
over de (vrijwillige) ouderbijdrage en de 
overblijfgelden. Daarin staat de hoogte van de 
bijdragen en waar het geld aan besteedt wordt.  

 
Fijne (werk-)week! 

 
Team de Vuurvogel 
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Onderwerp: landelijke staking 6 november 
 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Op 6 november wordt in de Tweede Kamer de onderwijsbegroting behandeld. Op die dag is er ook een landelijke 
staking voor het onderwijs gepland. Het lerarentekort, het imago van de beroepsgroep, de werkdruk en het salaris 
zijn redenen voor deze staking.  
 
Het lerarentekort komt ook voor ons steeds dichterbij. Een enorme zorg, want het leraren- en schoolleiderstekort 
is zo groot dat er in Nederland dagelijks klassen naar huis worden gestuurd. Één school heeft  zelfs haar deuren al 
voorgoed moeten sluiten.  Dit baart  ons, het team van de Vuurvogel zorgen. Kinderen komen tekort als ze niet de 
aandacht krijgen die ze verdienen. De kinderen die de toekomst van Nederland zijn. Jullie kinderen. Onze kinderen.  
 
De ideeën die onze minister oppert zijn in onze ogen absurd. Ouders mogen 7 weken(!) voor de klas. Onbevoegde 
ouders mogen lesgeven. Als de chirurg afwezig is  laat je je toch ook niet door de secretaresse behandelen?  Een 
ongepast voorstel dat van ons vak, waarvoor we minimaal een 4-jarige HBO-opleiding hebben gevolgd, een 
lachertje maakt. Een voorstel dat ons vak én  de ontwikkeling van de kinderen niet serieus neemt. Jullie kinderen. 
Onze kinderen. 
 
De werkdruk in het onderwijs is, net als in veel andere beroepsgroepen groot. De verantwoordelijkheid die we 
dragen maakt een deel van deze werkdruk. We voelen ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. 
Zorgen dat zij voldoende basiskennis hebben als zij de school verlaten. De druk van buitenaf over wat we kinderen 
moeten (aan)leren en  groeit ieder jaar. Het onderwijs wordt steeds breder ingezet bij de opvoeding van  kinderen. 
Jullie kinderen. Onze kinderen.  
 
We doen ons werk vanuit passie en bevlogenheid. Maar net als iedereen ook voor een salaris. Er is vorig jaar, na 
een jarenlange stilstand (en dat is in dit geval achteruitgang), een kleine salarisverhoging gekomen. Dit jaar krijgen 
we een sigaar uit eigen doos gepresenteerd. Middelen uit de onderwijsbegroting  die al klaar stonden worden door 
de minister gepresenteerd als extra. Dat is niet zo. Het salaris van de schoolleider staat al jaren stil. Sommige 
schoolleiders verdienen hetzelfde  als leerkrachten. Zoals jullie kinderen het beste onderwijs verdienen, verdienen 
wij ook een voldoende inkomen. Onze leerkrachten, onze ondersteuners en onze schoolleiders.  
Het team van de Vuurvogel wil op 6 november een signaal afgeven. Het team heeft besloten om 
woensdagochtend 6 november te komen werken. Alle kinderen zijn welkom. We willen met jullie een signaal 
afgeven. Het stakingsmiddel dat wordt ingezet is social media.  
 
Als de minister zijn plannen met ouders voor de klas doorzet moeten we jullie natuurlijk goed inwerken. Komen 
jullie samen met het team van de Vuurvogel lesgeven, ondersteunen en de school leiden? We snappen dat jullie 
werk ook door moet gaan. Neem je laptop gerust mee om in de klas van je kind nog wat mail weg te werken. We 
willen via social media aan de minister laten zien dat we (werkende) ouders voor de klas hebben, dat we hem 
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zéker serieus nemen en de ouders al aan het inwerken zijn. Kom je ons ook steunen? Geef je op bij de leerkracht 
van je kind, de onderwijsondersteuner, de ib-er of de schoolleider.  
 

Samen kunnen we een verschil maken! Voor ons allemaal! 
 
 
Team OBS De Vuurvogel  
 
 
Hartelijke groet, 
 

 
Brigitte IJpelaar 
 


