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Jaargang 9 editie 12 
 

AGENDA 

4 & 5 juni  schoolfotograaf 
8 juni  alle kinderen weer alle dagen naar 

school  
15 juni KCR-vergadering 
18 juni wisselmiddag 
22 juni studiedag, alle leerlingen vrij  
26 juni verslagen mee naar huis 
30 juni-02 juli oudergesprekken online 
01 juli juffendag  
8 juli musical groep 8 
10 juli 12.00 uur zomervakantie 
 
 

SCHOOL 

Opstart 
Deze week ontvang je via de persoonlijke inbox in de 
app en in je mail de informatie over de opstart van 
de school op 8 juni.  
 
1,5m in het verkeer, bericht van de gemeente 
Tilburg 
Als gemeente doen wij ons best om de 1,5m 
onderlinge afstand in de openbare ruimte mogelijk te 
maken. Dit geldt ook voor het verkeer. Zo hebben wij 
verkeerslichten gunstiger afgesteld voor fietsers en 
voetgangers, zodat zij niet met teveel mensen bij een 
verkeerslicht staan. Maar we kennen ook de drukte 
in school- en kinderopvangomgevingen. Met het 
geheel openen van de scholen zal de drukte in de 
omgeving van de school verder toenemen. Daardoor 
wordt het mogelijk lastiger om 1,5 meter afstand van 
elkaar te houden en neemt de druk op de openbare 
ruimte toe. 
 
 Ouders en leerlingen kunnen wanneer zij knelpunten 
in het verkeer ervaren waardoor ze geen afstand van 
elkaar kunnen houden, dit melden via de gratis 
BuitenBeter app. 
 

De gemeente heeft voor de Vuurvogel geregeld dat 
de parkeerplaatsen voor school vrij zijn van auto’s, 
zodat ouders daar hun fiets kunnen zetten en 
kunnen wachten op hun kind(eren). We verzoeken 
ouders van onze jongste leerlingen om niet met de 
fiets op het schoolplein te komen.  
 

 
 
Schoolfotograaf 
Op 4 & 5 juni zal de schoolfotograaf Kiek! komen 
zodat de kinderen uit beide cohorten op de foto 
gezet kunnen worden. De schoolfotograaf mag niet 
in school komen en  daarom zullen de foto’s buiten 
worden gemaakt. Er worden geen klasfoto’s van de 
hele groep gemaakt, maar de individuele foto’s 
zullen worden samengevoegd tot 1 klassenfoto.  
Er zullen dit jaar geen broertjes en zusjes foto’s 
gemaakt worden.  

 
 
 
Rondleiding nieuwe ouders 
De ouders die nu een school moeten uitzoeken voor 
hun kinderen mogen ook niet op school komen voor 
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een rondleiding. Voor die ouders hebben we een kort 
filmpje gemaakt om de binnenkant van de school te 
laten zien. Verder worden de ouders uitgenodigd 
voor een onlinegesprek zodat wij ze informatie over 
de school kunnen geven en de ouders ook vragen 
aan ons kunnen stellen.  
Op het moment zijn we al ‘vol’ tot februari 2021.  

 
Vakantieplanning 2020-2021 
De vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2020-
2021 zijn al ver bekend.  
 
Vakanties 
Herfstvakantie  19 t/m 23 oktober 
Kerstvakantie  21 december t/m 1 januari 
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari 
Pasen   5 april 
Koningsdag  27 april 
Meivakantie  3 t/m 14 mei 
2e pinksterdag  24 mei 
Zomervakantie  26 juli t/m 5 september 
 
Studiedagen 
16 oktober en 26 oktober (de dag vóór en de dag na 
de herfstvakantie) 
7 december 
16 juni 
Nog twee dagen in te plannen, data volgen z.s.m. 
 
Vrije dagen groep 1-2 

De 10 dagen dat de groepen 1-2 op jaarbasis extra 
vrij zijn, zijn nog niet volledig ingepland. Als deze 
bekend zijn dan laten we dat z.s.m. weten.  
 
De data zullen ook in de jaarkalender van de app 
worden gezet. Uiteraard zijn alle data besproken in 
de KCR.  
 

 
 
Afscheid groep 8 
Helaas lieten de regels van het RIVM en de afspraken 
binnen onze stichting het niet toe om het 
schoolkamp met groep 8 door te laten gaan. Ook de 
musical zal op een andere manier dan we gewend 
zijn invulling krijgen, net zoals het afscheid op laatste 
schooldag. Maar, dat betekent niet dat we geen fijn 
afscheid gaan nemen van onze leerlingen. We gaan 
ervoor zorgen dat dit schooljaar op een fijne manier 
wordt afgesloten. De ouders van de leerlingen van 
groep 8 ontvangen hierover nog informatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chatfunctie bij Veilig Thuis 
vanaf nu kunnen slachtoffers van huiselijk geweld 
chatten met Veilig Thuis. Het blijkt voor slachtoffers 
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vaak niet mogelijk om te bellen bijvoorbeeld met 
Veilig Thuis of 112; vanwege de angst dat de dader 
dit bericht hoort. Via onderstaande link kom je bij 
een krantenartikel dat vorige week in het Brabants 
Dagblad stond.  

krantenartikel chatten bij huiselijk geweld 
 
Deze chat is bedoeld voor slachtoffers. Je zou dit in 
contact met iemand bij wie je huiselijk geweld 
vermoedt  kenbaar kunnen maken dat die optie er is. 
De chat is bereikbaar via  www.veiligthuis.nl en is 
vooralsnog beschikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur. 
 
Groepsverdeling en formatie 2020-2021 
We verwachten volgende week de groepsverdeling 
en de formatie voor het volgende schooljaar 
helemaal rond te hebben en met jullie te kunnen 
delen. Het duurt wat langer dan gewoonlijk. De 
aandacht is de afgelopen weken vooral uitgegaan 
naar het onderwijs goed opstarten 
en kijken naar de behoeften van de 
leerlingen. Ga je verhuizen en om 
die reden wisselen van school, of 
om een andere reden wisselen van 
school, dan horen we dit graag zo 
snel  mogelijk zodat we hier in onze 
planning rekening mee kunnen 
houden.  
 
Verslagen en oudergesprekken 
Door de coronacrisis zullen we de verslagen op een 
andere manier invulling geven dan gepland. Alle 
kinderen krijgen in hun map een verslag dat door de 
leerkracht wordt geschreven. In dit verslag zullen o.a.  
de volgende onderdelen worden meegenomen: De 
sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, 
presenteren, spelling, lezen, en rekenen. De verslagen 
van de leerlingen van groep 1-2 zullen een iets 
andere invulling krijgen maar wel met hetzelfde 
format werken.  De oudergesprekken aan het einde 
van het schooljaar zijn altijd facultatief. Wil je als 
ouder graag een gesprek dan kun je dat aangeven bij 
de leerkracht. Als de leerkracht graag een gesprek 

met de ouders wil dan zal zij dit ook aangeven. De 
oudergesprekken zullen allemaal online worden 
gevoerd via Teams.  
 
 
Avond4Daagse  
Goed nieuws voor kinderen die zich erg hadden 
verheugd op de Avond4Daagse. De wandeltocht kan 
namelijk ondanks de coronacrisis toch doorgaan, 
maar wel       net iets anders dan normaal. 
 
Normaal gesproken zouden honderdduizenden 
kinderen door heel Nederland rond deze tijd de 
Avond4Daagse lopen. Dat kan dit jaar door de 
coronacrisis niet. Daarom bedacht de Koninklijke 
Wandel Bond Nederland samen met de app eRouters 
een speciale thuiseditie. 
 
Kinderen kunnen met de Avond4Daagse Home 
Edition-app hun eigen routes lopen op ieder moment 
van de dag. Daarmee hoopt de organisatie ervoor te 
zorgen dat kinderen niet allemaal tegelijk gaan lopen, 
maar verspreid over de dagen. 
 
 
 
 
 
 

Medaille 
De inschrijving voor deze corona-proof 
Avond4Daagse is al geopend. Je kunt vier dagen lang 
iedere dag een route lopen van 2,5, 5 of 10 
kilometer. Wanneer je die routes loopt, bepaal je 
helemaal zelf. Meedoen met de Avond4Daagse kan 
vanaf 1 juni tot en met 31 augustus. En als je hem 
uitloopt, krijg je zelfs een mooie medaille! Inschrijven 
kan via de website van de Avond4Daagse. 
 

https://www.bd.nl/binnenland/anoniem-chatten-bij-huiselijk-geweld-extra-mogelijkheid-hard-nodig~a90bb982/
http://www.veiligthuis.nl/
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Loop jij ook de Avond4Daagse - Home Edition? Laat 
het ons weten via redactie@kidsweek.nl of laat 
hieronder een reactie achter! 
 
Wil je je aanmelden voor de Avond4Daagse home-

edition dan kan dat via deze link: Aanmelden 

avond4daagse thuiseditie 
 
PABO afstudeeronderzoek over de Zwaluwgroep 
Mijn naam is Kiki Graafmans en ik studeer 
momenteel aan de PABO in Tilburg. Voor mijn 
opleiding doe ik een onderzoek over het effect van 
een peuter-kleutergroep (de Zwaluw), binnen de 
basisschool. 
Voor ouders van kinderen die momenteel in de 
Zwaluw groep zitten of hebben gezeten, zijn er 
online vragenlijsten om in te vullen. De antwoorden 
worden anoniem verwerkt en worden enkel gebruikt 
voor mijn onderzoek. Het is niet verplicht om de 
vragen te beantwoorden, maar jullie zouden mij er 
wel mee helpen. Het liefst vóór 5 juni. 

https://www.survio.com/survey/d/O5H1C2Q7C2G5P
2W1G  Dit is de link voor de ouders waarvan het kind 
nu nog in de peuter-kleutergroep zit. 

https://www.survio.com/survey/d/X3O3G5X8M5Z6N
8V0A  Dit is de link voor de ouders waarvan het kind 
in de peuter-kleutergroep heeft gezeten. 
 
Ouderdag 
Op de Vuurvogel vieren we geen vaderdag of 
moederdag maar ouderdag. Dat is een  combinatie 
tussen vaderdag en moederdag. Ouderdag wordt dit 
jaar gevierd op  3 juli. De kinderen maken in de klas 
een bedankje voor hun ouders, dat hebben jullie dit 
schooljaar dubbel en dwars verdiend! We wensen 
jullie nu al een heel fijne ouderdag toe! 

 
 

OUDERRAAD 

Geen schoolreisje dit schooljaar 
Helaas kan ook het schoolreisje dit jaar niet 
doorgaan. De Coronacrisis laat dit helaas niet toe. 
Het bestuur van Opmaat heeft dit mede besloten. 
Omdat er nog zoveel onzekerheid is over de 
komende maanden hebben we ook moeten 
besluiten dat het verplaatsen van het schoolreisje, 
naar bijvoorbeeld september, niet mogelijk is. 
 
Ouderbijdrage  
Veel ouders hebben al wel de ouderbijdrage voor 
2019-2020 betaald. Omdat hierin ook een deel is 
gereserveerd voor het schoolreisje hebben we het 
volgende besloten: 
 

•  Ouders die de ouderbijdrage dit jaar al 
betaald hebben, betalen in het schooljaar 
2020-2021 € 15,- minder ouderbijdrage. 

 
 

• Gaat je kind de Vuurvogel na dit schooljaar 
verlaten (geldt niet voor groep 8 leerlingen) 
dan vragen we je contact op te nemen met 
de ouderraad i.v.m. terugstorten van deze € 
15,-. Het mailadres hiervoor is: 
vvpenningmeester@gmail.com 

 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://www.survio.com/survey/d/O5H1C2Q7C2G5P2W1G
https://www.survio.com/survey/d/O5H1C2Q7C2G5P2W1G
https://www.survio.com/survey/d/X3O3G5X8M5Z6N8V0A
https://www.survio.com/survey/d/X3O3G5X8M5Z6N8V0A
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• Voor de kinderen die nu in groep 7 zitten 
geldt dat zij volgend jaar niet op schoolreisje 
gaan. Ook voor hen wordt er volgend jaar € 
15,- minder ouderbijdrage in rekening 
gebracht. 

 
 Voor de ouders die nog geen ouderbijdrage betaald 
hebben het verzoek om dit alsnog te doen! We 
hebben dit jaar al kosten gemaakt voor verschillende 
feesten en activiteiten (o.a. Sinterklaas, Kerstmis, 
Carnaval en aanschaf nieuwe school t-shirts). De 
ouderbijdrage 2019-2020 bedraagt € 17,-. 
 
Vragen en opmerkingen 
Mocht je nog vragen/opmerkingen hebben over de 
financiële afwikkeling van de ouderbijdrage dit jaar, 
stel ze dan gerust aan ons via de mail:  
vvpenningmeester@gmail.com  

Als ouderraad hopen we dat we volgend jaar weer 
lekker veel activiteiten en feestjes voor de kinderen 
van de Vuurvogel mogen organiseren! 

 

Fijne (werk-)week! 
 

Team de Vuurvogel 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vvpenningmeester@gmail.com

