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AGENDA 

26 november groep 3a Zebravink naar Herbergier 
29 november groep 1-2 vrij  
04 december Sinterklaas komt naar de Vuurvogel 
06 december studiedag, alle leerlingen vrij  
11 december groep 6 Kolibrie naar Herbergier 
18 december groep 3b Goudvink naar Herbergier 
19 december Kerstviering (avond) 
20 december start kerstvakantie 
06 januari weer naar school 
 

CAMPUS 

Kindercampusoverleg 
Op dinsdagavond 19 november heeft het hele team 
van de Vuurvogel een zgn. IKC-avond. Deze hebben 
we een aantal keer per jaar. Op een IKC-avond 
bespreken we een thema dat zowel opvang als 
onderwijs raakt en kijken we met het hele team hoe 
we nog beter vanuit een visie en een lijn onze 
Vuurvogeltjes het beste kunnen bieden. Deze keer 
gaan we het samen hebben over educatief 
partnerschap. Hoe kunnen we ouders nog meer 
betrekken bij het educatieve (en pedagogische) 
aanbod. We werken praktisch vanuit bewezen 
theorie.  
 
Studiedag 6 december 
Op 6 december heeft het onderwijsteam van de 
Vuurvogel een studiedag. Kinderen die op die dag 
normaal gesproken naar de BSO gaan zijn dan de hele 
dag welkom. Er wordt voor een fijn programma 
gezorgd.  
 
Mad science 
Op 6 november hebben de leerlingen van groep 3 
t/m 8 een Mad Science show gekregen van de 
MSprofessor. Op school wordt er een naschoolse 
wetenschap en techniekcursus gegeven met het 
thema Ruimte! Je kunt je hiervoor nog tot 23 
november inschrijven. 

• Ga naar inschrijven.mad-science.nl 
• Kies ‘inschrijven voor naschoolse cursus” 
• Selecteer je provincie > plaats > school 
• Nu vind je alles over dat, tijden en kosten 
 
 

SCHOOL 

Verdrietig nieuws 
Afgelopen week bereikte ons het verdrietige nieuws 
dat de vriendin van de vader van Faya uit groep 1-2c 
heel plotseling en onverwacht is overleden. We 
wensen Faya, haar vader en alle andere familieleden 
en betrokkenen heel veel sterkte bij dit verlies. We 
leven intens met hen mee en ondersteunen hen daar 
waar mogelijk.  
 
Uitdaging op de Vuurvogel 
In het eerste Lopend Vuurtje van dit schooljaar 
hebben we aangegeven dat de uitdagingsgroep die 
we de afgelopen 2,5 jaar op de Vuurvogel hebben 
gehad, even ‘on hold’ is gezet. Enerzijds omdat we 
wilden onderzoeken wat de nieuwe methodes van 
Taal, Spelling en Wereldoriëntatie  aan uitdaging 
bieden. Anderzijds omdat Jacqueline tot de 
herfstvakantie volledig in groep 1-2A zou werken 
i.v.m. het zwangerschapsverlof van Katja. Hierdoor 
konden we meer stabiliteit in de kleutergroepen 
bieden.  
De afgelopen weken hebben we de tijd genomen om 
goed te bekijken wat leerkrachten in de groep kunnen 
doen aan uitdaging voor de leerlingen. De nieuwe 
methodes Staal (Taal en Spelling) en Blink 
(Wereldoriëntatie) bieden voldoende en mooie 
diepgang om het aanbod in de groep te verrijken en 
te verdiepen. De uitdagingsgroep gaat op dit moment 
geen vervolg krijgen. We blijven als school goed 
monitoren hoe we leerlingen met behoefte aan 
uitdaging goed kunnen begeleiden. Juf Jacqueline zal 
daarom volledig voor groep 1-2a gaan werken. Juf 
Linda zal op donderdag andere werkzaamheden gaan 
uitvoeren.  
 



  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

  
 
woensdag 20 november 2019 

 
 

Lopend Vuurtje en de app 
Nu we de Vuurvogelapp gebruiken om ouders te 
informeren merken we dat om iedere twee weken het 
Lopend Vuurtje naar jullie sturen te veel van het 
goede is. De meeste nieuwsberichten worden via de 
app gecommuniceerd. Het Lopend Vuurtje blijft nog 
wel bestaan om jullie te berichten over de algemene 
zaken en voortgang van onze kindercampus maar de 
frequentie zal wat minder vaak zijn. Vanaf eind 
november zal klasbord ook gaan verdwijnen (behalve 
voor de ouders van de Zwaluwgroep) en zullen alle 
berichten via de app worden verstuurd.  
Heb je moeite met het koppelen van je kind(eren) in 
je app laat dat dan z.s.m. weten aan Fatima, zij kan je 
hierbij helpen.   

 
Fijne (werk-)week! 

 
Team de Vuurvogel 

 
 
 
 
 
 
 


