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Jaargang 9 editie 09 
 

AGENDA 

7 februari  Groep 1-2 vrij 
12 februari  Denktank 
13 februari  Theater groep 1-2 Adelaar,  

3 Zebravink en 7 Toekan 
14 februari  Verslag ophalen in de klas 
17-18-19 februari Ouder-kind gesprekken 
20 februari  Studiedag 
21 februari  Carnavalsviering 
22 februari  Start voorjaarsvakantie 
 
 

OPVANG 

Welkom 
Wij heten de volgende nieuwe Vuurvogels welkom: 
Jantine Knol en  Susanne Elling. Jantine is onlangs 
gestart op de Boomklever en de BSO en Susanne is 
gestart op de Ooievaar.  
 
Aanwezigheid directeur opvang 
De komende tijd zal Joyce (directeur Kinderopvang) 
fysiek minder aanwezig zijn op locatie i.v.m. 
waarneming KC Floortje Nachtegaal. Uiteraard is 
Joyce is per email en telefonisch gewoon bereikbaar.  
Bedankt voor jullie begrip! 

SCHOOL 

Kerstviering 
Graag blikken we nogmaals terug op de Kerstviering. 
Wat een gezelligheid, mede dankzij jullie en de 
kinderen heeft iedereen genoten van het heerlijke 
kerstdiner en heeft de Kerstmarkt een fantastische 
bijdrage geleverd aan Plastic Soep. De Kerstmarkt was 
enorm druk bezocht, erg fijn om te zien dat iedereen 
de moeite had genomen om de markt te bezoeken. 
Echter was het te druk naar ons idee. Dit  
 
 
 

 
komt o.a. door het toegenomen aantal leerlingen. 
Voor de volgende kerstviering zullen we dan ook 
nadenken over een iets andere invulling, zodat de 
Kerstviering nog succesvoller zal zijn dan hij al was. 

  
Schoolmelk 
Op onze school bieden we onze leerlingen de 
mogelijkheid om in de broodpauze een pakje 
gekoelde melk te drinken. Voor jou en voor je kind een 
zorg minder: gekoelde, gezonde drank én geen 
lekkende, plakkerige beker meer! Vanaf €1,12 per 
week Je kunt een abonnement afsluiten op 
www.iedereenfitopschool.nl Op deze website vind je 
allerlei informatie over de kosten, de mogelijkheden 
en de voorwaarden van het abonnement. 
 
Ouder-kindgesprekken 
Binnenkort ontvang je via je kind inloggegevens 
waarmee je in de schoolapp in kunt loggen en zelf een 
ouder-kindgesprek in kunt plannen. Deze gesprekken 
kunnen worden ingepland op 17-18-19 februari 2020.   
 
Oudertevredenheidspeiling 
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van 
het onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om je in de 
gelegenheid te stellen ons te informeren over wat  jij 
belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze 
school, én op welke punten verbetering plaats zou 
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moeten vinden, willen wij je vragen mee te werken 
aan een oudertevredenheidspeiling.  
 
De leerkracht van jouw (oudste) kind zal je na het 
ouder-kindgesprek een inlogcode meegeven. Met 
deze code kun je na het gesprek in de hal van de 
school meteen 
online het onderzoek invullen op één van de 
Chromebooks die daar klaar staan. 
 
De vragenlijst  is anoniem, betrouwbaar en 
gebruiksvriendelijk. Het resultaat van het 
tevredenheidsonderzoek publiceren we vervolgens 
op Scholen op de kaart. Daarmee kunnen ook 
toekomstige ouders jullie mening zien. 
Alvast een dankjewel voor je medewerking!  
 
Carnaval 
Vrijdag 21 februari vieren we carnaval op school. 
Samen dansen, schminken, knutselen en ’s middags  
heerlijk los tijdens het hosfestijn. Eén groot feest!  
 
Daar wil je vast bij zijn, dus geef je snel op want van 
13:00u tot 14.30u kunnen we jouw hulp goed 
gebruiken. De inschrijflijsten voor deze middag 
hangen op het raam bij Fatima.  
 

Het gaat een gezellig 
feestje worden, 

speelgoedwapens 
zoals pistolen, 
geweren, zwaarden 
etc. zijn net als de 
spuitserpentines en 
confetti niet welkom 
in de school. 
Uiteraard zijn  

gewone serpentines van harte welkom mits ze 
brandveilig zijn  
 
(staat op de verpakking). Vergeet niet dat de kinderen 
die dag hun fruit en brood gewoon meenemen. 
 

Petitie Onderwijsstaking  
De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs staat 
zwaar onder druk. En dat heeft grote gevolgen voor 
de ontwikkeling van onze kinderen en daarmee voor 
de hele Nederlandse samenleving. Een groep ouders 
is om die reden een petitie gestart. Daarom willen zij, 
ouders van nu en morgen, dat het kabinet structureel 
investeert in het (basis)onderwijs. 
  
Ze constateren 
• Dat het niet meer vanzelfsprekend is dat onze 

kinderen elke dag goed onderwijs krijgen. 
• In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair  
• onderwijs geen leraar voor de klas, dit loopt op 

naar bijna 240.000 leerlingen in 2028. 
• Het aantal kinderen per klas neemt toe, klassen 

worden opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd. 
• Steeds vaker hebben kinderen geen bevoegde 

docent voor de klas en moeten scholen 
overstappen naar een vierdaagse schoolweek. 

  
en verzoeken 
om nu snel en structureel te investeren in het primair 
en voortgezet onderwijs, zodat de problemen niet  
nog groter worden. Geef de kinderen in Nederland 
elke dag goed onderwijs en zorg dat het onderwijs 
weer een aantrekkelijke sector wordt om in te 
werken. Je kunt je stem laten horen door 
de petitie hier te ondertekenen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
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Gevonden voorwerpen 
In een korte tijd zijn er weer een heleboel spullen 
verzameld. Deze gevonden voorwerpen zullen op 17-
18-19 februari op de tafels in de hal liggen. Dus neem 
een kijkje zodat je zeker weet dat er niets meer bij ligt 
dat van jou is. Na deze week zullen de voorwerpen 
definitief worden opgeruimd door Ludo.   

 

 
 

 

Vrijwillige Ouderbijdrage 
Om alle activiteiten en feesten te kunnen organiseren 
heeft de OR een financiële bijdrage van de ouders 
nodig. Deze, vrijwillige, bijdrage is € 32, –  voor de 
kinderen uit groep 1 t/m 7 en is € 16, – voor de 
kinderen uit groep 8 . Je hebt hierover aan het begin 
van het schooljaar een brief ontvangen. Mocht dit aan 
je gedachten zijn ontglipt, zouden we je willen vragen 
de bijdrage alsnog over te maken op  of contant te 
betalen bij Fatima.  
Het kan voorkomen dat het financieel lastig is om de 
ouderbijdrage te betalen. In dat geval kunt u contact 
opnemen met de Stichting Leergeld (013-5451656) of 
een beroep doen op de Bijzondere Bijstand van de 
gemeente (013-5428811). Desgewenst kan iemand 
van school hierbij ondersteuning verlenen.  
 
Bankgegevens: 
NL59INGB0000041056 
t.n.v. Ouderraad OBS De Vuurvogel 
Onder vermelding van de naam en de groep van je 
kind. 
 
 
 

KinderCampusRaad 
Wij zijn op zoek naar ouders! 
 
Zes keer per jaar gaan ouders, leerkrachten en 
medewerkers van de opvang met elkaar in gesprek 
over onderwerpen die het dagelijks beleid en de 
toekomst van KinderCampus De Vuurvogel raken, en 
dus ook onze kinderen raken.  Leuk, interessant en 
belangrijk om te doen.  
 
Wil jij meedenken over hoe het er aan toe gaat op 
KinderCampus De Vuurvogel? Wil jij echt betrokken 
zijn bij wat er speelt? Wil jij meebeslissen over zaken 
die de kinderen en het personeel raken? En heb jij één 
of meer kinderen op de kinderdagopvang, 
peuteropvang, buitenschoolse opvang en/of school 
zitten? Meld je dan aan bij Hanneke Dam, 
email: hannekedam@yahoo.com. De Vuurvogel 
maken we immers samen. 
Weet je nog niet zeker of het iets voor jou is? Je bent 
van harte welkom eens aan te schuiven om de sfeer 
te proeven. 
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Fijne (werk-)week! 
 

Team de Vuurvogel 
 


