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AGENDA 

11&12 mei We gaan weer naar school 
11 mei  KCR-vergadering 
21 & 22  mei Hemelvaart 
01 juni  Pinksteren 
05 juni  schoolfotograaf 
15 juni  KCR-vergadering 
18 juni  wisselmiddag groep 1 t/m 7 en 

snuffelmiddag VO groep 8 
22 juni studiedag 
26 juni verslagen mee naar huis 
 

CAMPUS 

Noodopvang 
De kinderen die ook voor de noodopvang op school 
zijn zullen in de eigen klas worden opgevangen. We 
hebben geen extra personeel over om de noodopvang 
te doen. De kinderen zullen dan de ene dag de lessen 
in de klas volgen en de andere dag maken zij hun 
thuiswerk in de klas. Noodopvang kun je aanvragen bij 
suzanne.debar@opmaatgroep.com . Om te kunnen 
deelnemen aan de noodopvang hanteren we de 
regels van de gemeente Tilburg.  Noodopvang na 
schooltijd, of op vrije dagen moet je aanvragen bij 
J.jorissen@kinderstadtilburg.nl  
Geef tijdig en zorgvuldig door op welke dagen je van 
de opvang gebruik wil maken. Het is voor ons 
belangrijk om te weten hoeveel kinderen we per dag 
kunnen verwachten. 
 
 

SCHOOL 

Halen en brengen 
In de brief van maandag hebben jullie de regels m.b.t. 
het halen en brengen gelezen. Op het plein hebben 
we met pijlen de looprichting aangegeven. De vakken 
waar de ouders van groepen 1-2 en 3 kunnen wachten 
worden afgezet met pylonen.  

De gemeente heeft borden geplaatst bij de 8 
parkeerplaatsen voor de school. Hier mag niet 
geparkeerd worden tijdens de haal- en 
brengmomenten, zo creëren we meer ruimte voor 
ouders om op 1,5 meter afstand te wachten. Uiteraad 
kun je ook in de omliggende straten van school 
wachten.  
Laat kinderen vanaf groep 6, waar mogelijk, alleen 
naar school en huis gaan. Kom je je kind halen spreek 
dan af waar je staat. Blijf niet gezellig kletsen met 
elkaar maar ga meteen weer naar huis. Zo houden we 
het voor iedereen veilig! 
 

 
Ingang bij het fietsenhok 
 
De situatie met halen en brengen is voor iedereen 
nieuw en zal misschien niet meteen vlekkeloos 
verlopen. Geef elkaar de ruimte, heb wat geduld met 
elkaar dan komt het vast in orde. De eerste dagen 
zullen er ook personeelsleden op het plein staan om 
iedereen de juiste richting te wijzen.  
 
 

mailto:suzanne.debar@opmaatgroep.com
mailto:J.jorissen@kinderstadtilburg.nl


  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

  
 
vrijdag 8 mei 2020 

 
 

 
Ingang bij speelplaats school 
 De kinderen die naar een andere BSO gaan dan van 
de Vuurvogel zullen buiten de hekken worden 
opgehaald. We zorgen ervoor dat de kinderen door 
een medewerker van school naar buiten worden 
gebracht en bij de juiste BSO worden afgeleverd. 
 
Gymlessen 
Alle kinderen zullen één keer in de week een gymles 
krijgen.. Ook hierbij volgen we de richtlijnen van het 
RIVM. De gymlessen mogen alleen gegeven worden 
door de bewegingsmanagers. Lieke is op maandag en 
dinsdag aan onze school gekoppeld en zal op die 
dagen de gymlessen geven. De eigen leerkrachten 
geven geen gymlessen. 
De gymlessen van Lieke zullen soms wat korter zijn 
omdat na de gymles de materialen en de kleedkamers 
moeten worden schoongemaakt.  
 
Schoonmaken klassen 
Tussen de lesactiviteiten door zullen de leerkrachten 
en het aanwezige personeel de tafels en materialen 
van de kinderen met een oppervlaktespray afnemen. 
Dit doen we drie keer per dag. Na de lessen zal het 

schoonmaakbedrijf de gebruikelijke schoonmaak 
verzorgen.  
 
Surveilleren 
Omdat er geen ouders op het plein mogen komen 
zullen de leerkrachten zelf ook de pleinwacht op zich 
nemen. De groepen mogen niet gemixt worden 
tijdens het buitenspelen. Elke groep krijgt per dag een 
eigen vak toegewezen. De kinderen spelen dan iedere 
dag in een ander vak.  
 
Schoolfotograaf 
Met de schoolfotograaf zijn we in gesprek om toch 
schoolfoto’s te maken van de kinderen, zonder dat we 
de richtlijnen tekort doen. We houden jullie op de 
hoogte of het gaat lukken.  
 
Kwetsbare gezondheid van je kind of van iemand in 
het huishouden 
Als je twijfelt of je kind(eren) naar school kan komen 
omdat hij of zij een kwetsbare gezondheid heeft die 
bekend is bij (kinder)artsen neem dan contact op met 
Imke Denissen (imke.denissen@opmaatgroep.com). 
In de bijlage bij dit Lopend Vuurtje vind je een brief 
van de Nederlandse vereniging voor 
kindergeneeskunde over kinderen en corona.  
Als je je kind thuishoudt zonder geldige reden dan 
melden we dit als ongeoorloofde afwezigheid.   
 
Aanwezigheid Brigitte 
In het vorige lopend Vuurtje stond dat Brigitte ziek 
was.  Inmiddels is zij beter, maar nog niet helemaal 
hersteld. Er zijn geen klachten meer, maar de 
herstelperiode duurt wat langer dan voorzien. 
Voorlopig is ze halve dagen aan het werk. Suzanne de 
Bar neemt waar als het nodig is.  
 
Studiedag 
Op woensdag 6 mei heeft het team online een 
studiedag gevolgd over de herstart van de scholen. 
We hebben gesproken over welke pedagogisch en 
didactische keuzes we maken,  waar leggen we de 
focus op en hoe richten we het thuiswerk in zodat het 
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voor leerlingen goed zelfstandig te maken is.  Met alle 
informatie zorgen we dat de doorlopende lijn van 
groep 1 t/m 8 zowel pedagogisch als didactisch goed 
in beeld blijft.  
 
Extra ondersteuning 
De komende weken zullen Britt en Evelien de extra 
ondersteuning weer op school oppakken, wanneer de 
kinderen op school zijn. De dagen dat ze thuiswerk 
krijgen, zal er geen extra ondersteuning zijn, omdat de 
leerkrachten én de onderwijsassistenten dan op 
school met de kinderen aan het werk zijn.  
Mocht je vragen hebben over de begeleiding van jouw 
kind, dan kan je altijd even een mailtje sturen naar de 
leerkracht of naar Imke.  
 
Handgel 
“Met 50% van de kennis nemen we 100% van de 
besluiten” (sprak een bekend premier). 
 De laatste dagen speelt er een discussie omtrent de 
inzet van handgel. Een discussie aangewakkerd door 
academische arbeidshygiënisten Zij zijn fel tegen het 
gebruiken van handgel door met name kinderen 
vanwege de ethanol/ipa die in deze desinfecterende 
middelen zit. Men is de grote instanties (RIVM, 
ministerie, PO-raad, enz.) aan gaan schrijven om hun 
kennis te delen waarom die handgels met ethanol/ipa 
eruit moeten. Dit is niet zonder resultaat gebleven.  
Op 7 mei hebben alle schoolbesturen in Nederland de 
nieuwe nieuwsbrief update van de PO-Raad gehad. 
Zie onderstaand stuk: 
  
Protocollen PO aangepast, op basis van adviezen 
RIVM. 
De adviezen van het RIVM zijn leidend voor de inhoud 
van de protocollen voor het basisonderwijs.  Die 
adviezen worden gegeven op basis van de meest 
actuele (wetenschappelijke) inzichten. Dat betekent 
dat de adviezen wijzigen. Dat vraagt van ons allen de 
nodige flexibiliteit en inventiviteit om er voor de 
zorgen dat de communicatie over eventuele 
aanpassingen zo goed mogelijk op scholen terecht 
komen.   Op basis van nadere adviezen en op ons 

verzoek is het PO-protocol op een aantal specifieke 
punten gewijzigd door de sector. Het gaat dan om de 
volgende zaken: 

• Het gebruik van desinfecterende handgels 
door kinderen wordt afgeraden; 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
niet geadviseerd en zijn daarom niet nodig; 

• Het temperaturen van kinderen is niet nodig. 
Ons bestuur heeft hierop besloten dat leerlingen van 
Opmaat groep de handgels niet mogen gebruiken. Het 
goed wassen van de handen met water en zeep is 
voldoende om de handen te ‘reinigen’. Uiteraard zien 
we er op toe dat de kinderen regelmatig hun handen 
wassen en zorgen we dat er voldoende zeep en 
papieren handdoekjes op school aanwezig zijn.  

 
Fijne (werk-)week! 

 
Team de Vuurvogel 

 
Bijlage: brief Nederlandse vereniging voor 
kindergeneeskunde 
 

 


