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AGENDA 

18 december groep 8 naar de Herbergier 
19 december Kerstviering 
20 december kerstvakantie 
6 januari we gaan weer naar school! 
8 januari nieuwe vogeltjes op de lijn zetten 
15 januari groep 1-2c naar de Herbergier 
17 januari groep 1-2 vrij  
 

CAMPUS 

Aanmelding voor school? 
De opvang en school werken nauw samen.  We 
weten van veel ouders dat ze ook hun kind(eren) 
op de Vuurvogel (school) willen inschrijven als 
hun kind 4 jaar is geworden. De school heeft 
echter zoveel aanmeldingen dat ze moeten 
werken met wachtlijsten. Een wachtlijst voor 
kinderen die in de wijk wonen én een wachtlijst 
voor kinderen die buiten de wijk wonen. De 
kinderen in de wijk hebben voorrang op 
plaatsing omdat de school het belangrijk vindt 
dat de kinderen in hun eigen wijk en omgeving 
naar school kunnen gaan.  
Waar je vroeger kon wachten met inschrijven tot 
een half jaar voor de 4e verjaardag, is dat nu niet 
meer reëel. De school zit al tot oktober 2020 
vol! Een verzoek tot rondleiding en een 
aanmelding moeten bij voorkeur rond de 3e 
verjaardag worden gedaan.  
Een plaatsing bij onze opvang is dus geen 
garantie voor een plaatsing op school.  

 

 

OPVANG 

 Lief en leed 
Mayke en Esther zullen wat meer zichtbaar zijn 
op de locatie. Ze starten met re-integreren.  
 

Kerstontbijt Kinderdagverblijf 

Van 16 t/m 20 december komen ouders gezellig bij 

ons ontbijten tussen 08.00-9.00 uur. We maken er 

een sfeervolle week van! 

 
Kerstmarkt 

Donderdag 19 december is er een ware kerstmarkt in 

en rondom school. Er worden allerlei leuke/hippe 

zelfgemaakte spulletjes verkocht (ontworpen door 

kinderen school en kinderopvang). Alle ouders zijn 

van harte welkom tussen 18.00-18.45 uur.  

 

Urban BSO Spoorpark – open dag 8 januari 2020 

De verbouwing is bijna klaar en de eerste kinderen 

zijn al aangemeld! We staan te trappelen om te 

beginnen! Ben jij benieuwd hoe onze Urban BSO 

eruit ziet en hoe het allemaal werkt? Iedereen is 

welkom op onze open middag op woensdag 8 

januari. Loop binnen bij het scoutinggebouw (naast 

het basketbalveld) en we laten je graag zien hoe een 

middagje Urban BSO verloopt. Doe mee met een 

lesje bootcamp, ga stunten met de step of fiets een 

rondje op de BMX baan! 



  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

  
 
vrijdag 13 december 2019 

 
 

Waar: Urban BSO Spoorpark (even melden bij het 

scoutinggebouw) 

Wanneer: woensdag 8 januari 

Hoe laat: 14:00 – 16:00 uur 

Wie: iedereen is welkom 

Contact 

Kun je de 8ste niet? Vraag een rondleiding aan via: 

www.kinderstadtilburg.nl/spoorpark. 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Jurgen Wens 

Directeur Urban BSO Spoorpark 

06-83201836 

j.wens@kinderstadtilburg.nl 

 

KlantOK: 

Wij willen alle ouders bedanken die hebben 

deelgenomen aan het klanttevredenheidsonderzoek 

2019. We hebben een fantastische score van 8,5 😉 

Trots! 

 

 Kerstvakantie: 

Ik ben afwezig van 20 december t/m 5 januari. 

Allemaal hele fijne feestdagen en een gelukkig 

nieuwjaar! Groeten Joyce.  

 

Uitbreiding Vuurvogel Bv: 

Met ingang van 01-01-2019 zal onze Bv uitbreiden 

met De Vijfhoeven peuteropvang. 

Ik zal dus ook de aansturing gaan doen op deze 

kleine vestiging. Uiteraard heeft dit geen verdere 

consequenties voor de Vuurvogel 😉 

 

SCHOOL 

Nieuwe shirts 
De OR heeft prachtige, nieuwe schoolshirts 
aangeschaft! Deze shirts zijn uitgedeeld aan de 
kinderen die in de kerstvakantie meedoen met 
het schooltoernooi, zodat onze Vuurvogels er 
tiptop uitzien. 
Omdat veel shirts in het verleden zijn verdwenen 
of te klein zijn terug gekomen, het dringende 
verzoek om de shirts op kleur, op maximaal 30 
graden te wassen en NIET in de droger te doen. 
In de eerste week na de vakantie de gewassen 
shirts graag bij de eigen leerkracht inleveren.  
 

Interne vertrouwens contactpersonen (ICP) 

Op de kindercampus zijn 2 interne vertrouwens-
contactpersonen aanwezig; Eefje en Imke. 
Eefje en Imke gaan in januari 2020 weer een 
rondje doen langs alle klassen om de kinderen 
(en leerkrachten) uit te leggen wat onze rol is. 
We maken daarbij gebruik van onderstaande 



  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

  
 
vrijdag 13 december 2019 

 
 

afbeelding en van de posters die op alle 
werkpleinen zichtbaar zijn.  
Zowel kinderen, ouders als collega’s kunnen bij 
Eefje en Imke terecht om hun verhaal kwijt te 
kunnen, signalen te delen en samen te kijken 
naar mogelijke oplossingen. Je staat er niet 
alleen voor!  
 

 
 
Kerstviering 
De ouders van de OR hebben de school in 
prachtige kerstsferen omgetoverd. Er zit heel 
veel werk in en het is zo leuk om te zien hoe de 
kinderen (en leerkrachten en ouders) hiervan 
genieten. Hartelijk dank!! 
In de hal staat een wensboom. Op vrijdag 13 
december worden hier door de leerlingen 
gedichtjes in gehangen rondom het thema 
‘saamhorigheid’. Sta er zeker eens bij stil om ze 
te lezen! 
Op 19 december gaan we samen met alle 
kinderen kerst vieren.  
We starten de viering om 17.00 uur met een 
kerstdiner in de klas! De kinderen maken 
hiervoor thuis zelf wat lekkers. Om niet te veel 

van het zelfde te krijgen hangen we lijsten bij de 
deur waarop je kunt aangeven wat er wordt 
gemaakt. Het is fijn als iedereen per persoon 
maximaal 8 hapjes maakt.  
Na het kersdiner is er een kerstmarkt. De 
periode voor kerstmis hebben alle kinderen in de 
klas prachtige kerstknutsels gemaakt en deze 
worden verkocht voor €1,00 op de kerstmarkt.  
Vanaf 17.45 kunnen de ouders hun kind ophalen 
uit de klassen om samen de kerstmarkt rond te 
gaan. Ook de hapjes die niet op zijn zullen daar 
worden verkocht. Zorg dus dat je voldoende 
kleingeld bij je hebt én lekkere trek! De 
leerlingraad heeft als als goed doel de bestrijding 
van de plastic soep gekozen. Een thema waar ze 
al langer mee bezig zijn.  
De kerstmarkt wordt feestelijk ondersteund 
door het Vuurvogel kerstkoor,  die maar liefst 
drie keer zullen optreden. De kinderen die een 
instrument bespelen mogen ook optreden en 
kunnen zich hiervoor opgeven bij hun eigen 
leerkracht. Dit wordt in de klassen besproken. 
Om 18.45 sluiten we 2019 samen sprankelend af 
op het schoolplein en luiden we de kerstvakantie 
in! 
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Fijne Kerstvakantie en een heel mooie start van 2020 
gewenst! 

 
 

 
 

Team Vuurvogel 


