
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

  
 
vrijdag 3 juli 2020 

 
 

Jaargang 9 editie 13 
 

AGENDA 

30 juni oudergesprekken 
01 juli oudergesprekken 
02 juli oudergesprekken 
01 juli juffendag 
3 juli  boekenmarkt 
6 juli gevonden voorwerpen ophalen 
08 juli musical groep 8 bij mooi weer op het plein 
10 juli  12.00 uur zomervakantie 
24 augustus start nieuwe schooljaar 
 

SCHOOL 

Einde schooljaar 
Het schooljaar is voorbij gevlogen. Een heel bijzonder 
schooljaar dat zeker de geschiedenisboeken in zal 
gaan. Corona heeft ons overvallen op een manier die 
we niet hadden kunnen voorzien. Terugkijkend op hoe 
we dit met zijn allen hebben opgepakt kunnen we 
trots zijn.  
Trots op de kinderen, die van de ene op de andere dag 
niet meer naar school gingen, hun juf, vriendjes en 
vriendinnetjes, klasgenootjes niet meer konden zien. 
Waar papa of mama ineens de leerkracht werd. Niet 
wetend hoe lang het zou gaan duren. 
Trots op jullie, de ouders. Ook ineens geconfronteerd 
met thuis werken. Je kind(eren) thuis die ook les 
moesten krijgen, het plannen van eigen werk en dat 
van je kind(eren). De zorgen om familie, vrienden, het 
ongrijpbare virus. Een heel onzekere tijd.  
Trots op het team. Binnen een week was er 
thuisonderwijs opgezet. Instructies opgenomen, 
online momenten ingepland. Materialen klaar staan 
voor de kinderen om mee te werken. Extra 
ondersteuning werd door Evelien en Britt opgezet en 
Suzanne coördineerde de noodopvang voor wie dat 
nodig had.  
Uit de enquête blijkt dat ook jullie vinden dat we dit 
goed hebben opgepakt. Natuurlijk zijn er zaken 
minder goed verlopen, maar over het algemeen is 

iedereen heel tevreden. Onderaan dit Lopend Vuurtje 
kun je de uitslag van de enquête terugvinden. 
Hartelijk dank aan alle ouders die de moeite hebben 
genomen om de vragenlijst in te vullen.  
 
Gelukkig mogen we de laatste weken van het 
schooljaar weer samen afsluiten. Het is fijn om alle 
kinderen op school te hebben. Natuurlijk is het 
jammer dat we sommige activiteiten niet door konden 
laten gaan, maar het samen spelen en leren maakt 
veel goed. Laten we hopen dat we volgend schooljaar 
fijn samen kunnen starten én afronden.  
 

Een speciale dank voor de 
oudergeleding van de KCR. Ze 
hebben het schooljaar, en met 
name in de coronatijd, heel 
goed, positief en constructief 
met ons meegedacht over alle 
maatregelen die we moesten 
nemen en hoe we deze gingen 
communiceren.  
 
 

Versoepeling corona-maatregelen 
Per 1 juli zijn de corona-maatregelen versoepeld. In 
overleg met ons bestuur, de Opmaat groep, hebben 
we besloten dat we voor dit schooljaar vasthouden 
aan alle eerder gemaakte en gecommuniceerde 
afsrpaken. De nieuwe (versoepelde) regels zullen we 
met ingang van het  volgende schooljaar  toepassen.  
 
Voor de aanvang van het nieuwe schooljaar horen 
jullie via de schoolapp en de mail hoe we de nieuwe 
regels kunnen gaan toepassen.  
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Boekenmarkt 
We hebben weer 
opgeruimd in school 
en nemen afscheid van 
leesboeken van onze 
oude leesmethode. 
Evelien staat vrijdag 3 
juli om 14.30 uur op 
het plein met een klein 
boekenstalletje. De 
boeken zijn voor de 

leerlingen van groep 1 t/m 5 en alle kinderen mogen 
een boek komen uitzoeken. We zorgen dat er ook om 
14.45 uur nog voldoende boeken zijn om uit te kiezen. 
Let op: alleen de kinderen mogen bij het kraampje 
komen kiezen, de ouders blijven op afstand.  
 
Toetsen 
Normaal gesproken nemen we in een schooljaar twee 
keer de methode onafhankelijke CITO toetsen af in 
alle groepen. Die staan gepland in de maanden 
januari/februari (M-toetsen) en in juni (E-toetsen). 
Omdat de kinderen nu lange tijd thuisonderwijs 
hebben gevolgd, hebben we er als school voor 
gekozen om de onderwijstijd die de kinderen na de 
corona-periode hebben gehad, volledig in te zetten op 
goede instructies en werken in de klas. We hebben 
daarom de CITO toetsen die normaal gesproken in juni 
afgenomen zouden worden, doorgeschoven naar 
september. Dat betekent dat de kinderen in het 
nieuwe schooljaar eerst 3 weken kunnen wennen aan 
de nieuwe klas en de nieuwe leerkracht en dat we dan 
de E- toetsen alsnog afnemen. We willen hiermee in 
beeld brengen waar kinderen al goed in zijn, wat ze 
nog moeilijk vinden en waar we nog aan kunnen 
werken. Volgend schooljaar zullen er dus 3 
toetsperiodes zijn, namelijk in september de 
herhaling, in januari/februari de M-toetsen en in juni 
de E-toetsen. De toetsgegevens en de informatie die 
daaruit naar voren komt, wordt gedeeld in het verslag 
en in het ouder-kindgesprek.  
 
 

Groep 7 heeft in de afgelopen weken al wel de CITO 
entree toets gedaan en we zullen in het begin van het 
schooljaar de uitslag krijgen en de pre-adviezen voor 
het voortgezet onderwijs gaan voorbereiden. Zij 
zullen ook een deel van de E-toetsen in groep 8 in 
september inhalen.  
 
Mocht je vragen hebben hierover, dan kan je altijd 
even mailen naar de leerkracht of naar Imke (de intern 
begeleider).  
 
Gevonden voorwerpen 
Maandag 6 juli zetten we de gevonden voorwerpen 

aan straat.       
Tussen 08.10 en 08.45 uur en in de middag vanaf 
14.15 uur zullen de gevonden voorwerpen op een 
tafel op het parkeerterrein staan. Ben je wat kwijt 
(ook al voor de corona-periode) dan kijk daar goed. 
Alles wat niet wordt opgehaald zullen we meegeven 
aan een goed doel.  

 
 
Schoolfotograaf  
Op 4 en 5 juni heeft, Kiek,  de schoolfotograaf de 
schoolfoto’s gemaakt van onze Vuurvogels. Door de 
maatregelen is er voor gekozen om geen broertjes en 
zusjes foto’s te maken. De fotograaf kreeg signalen 
dat daar wel vraag naar is. Daarom hebben zij het 
volgende bedacht. 
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Ouders die nog een broer/zus foto willen laten maken, 
zijn op woensdag 15 juli of vrijdag 17 juli van harte 
welkom in de fotostudio in Tilburg die speciaal 
hiervoor gehuurd wordt. Je kunt je aanmelden via de 

volgende link: www.kiekschoolfoto.nl/inhaaldagen 

Let op: 
Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden: 
1) we maken echt alleen broer/zus foto’s. Geen extra 
familiefoto’s of extra (portret)foto’s van gezinsleden 
2) We vragen ouders om zo kort mogelijk voor het 
gereserveerde tijdstip aanwezig te zijn. DIt omdat er 
maar een beperkt aantal parkeerplaatsen zijn én 

omdat we niet willen dat er teveel mensen in 1 
ruimte aanwezig zijn. 
3) Inlogkaarten hiervoor krijgen zij per email op het 
opgegeven emailadres toegestuurd. 
 
Je kunt niet telefonisch of per mail reserveren. Dat 
kan alleen via bovenstaande link of via de website 
van Kiek schoolfoto.  

 
 
Zomerbieb: E-books voor het hele gezin met de 
vakantiebieb! 
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te 
blijven lezen tijdens de zomerperiode! In de gratis app 
staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke 
boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook 
spannende boeken voor tieners en prachtige romans 
voor volwassenen. De VakantieBieb is voor iedereen 
toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de 
Bibliotheek. De VakantieBieb is gratis beschikbaar in 
de App Store. Van 1 juli tot en met 31 augustus. De 
verwachting is dat de app voor Android binnenkort 
ook beschikbaar is via Google Play. Kijk voor meer info 
op www.vakantiebieb.nl.  

 

Musical groep 8 
Paulien, de moeder van Louisa uit groep 8 heeft een 
professionele filmcrew ingeschakeld om de musical 
van onze leerlingen vast te leggen. Alle kinderen 
krijgen zo een mooi aandenken aan de musical mee 
naar huis en kunnen zo toch aan opa’s, oma’s, ooms 
en tantes laten zien hoe ze hebben staan schitteren 
op het toneel.  Heel veel dank aan Paulien en de 
filmcrew! 
Op 7 juli wordt de musical voor de broertjes en zusjes 
van groep 8 leerlingen van de Vuurvogel opgevoerd.  
Als het weer het toelaat dan zullen de leerlingen van 
groep 8 op woensdagavond de musical opvoeren op 
het plein. Ze zullen dit twee keer doen, zodat er niet 
te veel mensen tegelijk op het plein zitten en we de 
1,5 meter afstand goed kunnen bewaren. Dit kan 
alleen doorgaan bij goede weeromstandigheden 
(droog, weinig tot geen wind etc.).  
 
Afscheid groep 8 
Op donderdag hebben ze een activiteitendag in het 
Spoorpark. Deze is georganiseerd door Eric (Sara S) 
Barbara  (Luz),  Linda  (Isabelle), Linda (Isa) en Neeltje 
(Jep). Heel fijn dat jullie zo met ons hebben 
meegedacht en zo met juf Eefje zorgen voor een heel 
tof afscheid voor onze schoolverlaters! 
Vrijdag 10 juli komt dan echt het moment waarop 
weer een vlucht Vuurvogels ons nest gaat verlaten. 
Een groep kinderen waar we 8 jaar lang volop van 
hebben genoten. Ze sluiten dit bijzondere jaar ook 
bijzonder af. Ze zullen rond 11 uur door een speciale 
coronaproof ‘Vuurvogelhaag’ het gebouw verlaten. 
De ouders van de leerlingen van groep 8 en onze 
Vuurvogels zullen hierbij aanwezig zijn. 
 
 

Mody   Minke  Jep 
 
Juul  Isa  Mezzi  
 
 Nour  Julian  Nina 

http://www.kiekschoolfoto.nl/inhaaldagen
http://www.vakantiebieb.nl/
https://kiekschoolfoto.nl/
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Maud  Sam  Mick J  
 
        Jonna  Dante   
 
Lieke                   Dali 

 
Tygo K  Louisa 

 
Isabelle Daniel 

 
 Felix   Loïs   Jytte 
 

Renske  Noah       Marlijn 
 

Sara S  Luz  
 
Lissy  Mick T  Tygo V
  
Sara dW  Milan 
 
Naast de kanjers van groep 8 nemen we ook afscheid 
van juffrouw Jacqueline. Jacqueline gaat terug naar 
Limburg om te wonen en te werken. We danken haar 
enorm voor haar betrokkenheid en harde werken 
voor de Vuurvogels en wensen haar het allerbeste. 
We hebben dit jaar ook een groot aantal verhuizers. 
Naast de 34 leerlingen van groep 8 gaan er 11 
leerlingen naar een andere school. We wensen hen 
ook allemaal een heel fijne tijd toe op hun nieuwe 
school.  
 
Expeditie HPO 
Zoals jullie weten zijn we met onze school op weg naar 
een hoog presterende school. Hoog presterend op alle 
vlakken; zowel coginitief (kennis) als persoonsvorming 
(wie ben ik) en kijkend naar de wereld om ons heen. 

Het afgelopen jaar hebben we aantal veranderingen 
doorgevoerd en studiedagen gevolgd. Een korte 
opsomming van wat we gedaan hebben dit 
schooljaar: 
Studiedagen over de visie op leren, visie op 
organiseren, cognitieve leerpsychologie, inzichten in 
intelligentie en hoe je effectieve instructies geeft. 
Formatief toetsen vs summatief toetsen en effectieve 
leerstrategieën.  
We hebben training gehad over persoonlijk 
leiderschap; waar ben je heel goed in, hoe kun je je 
daar nog meer in versterken om te zorgen dat je je 
werk nog beter kan doen? Hoe is dat in te zetten in de 
school? 
We ontwikkelen naar een PLG, een zogenaamde 
professionele leergemeenschap. Hierbinnen 
functioneren de leerteams. Deze worden 
aangestuurd door leerteamvoorzitters. De leerteams 
komen twee keer per week een uur bij elkaar. De 
leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 vormen een 
leerteam en de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 
zijn ook een leerteam. In een leerteam wordt alles 
besproken om het onderwijs op de Vuurvogel (nog) 
beter te maken. Er worden bijv. samen lessen 
voorbereid, maar ook bij elkaar in de klas gekeken als 
deze worden gegeven, zodat je elkaar van goede 
feedback kan voorzien. We doen onderzoek, 
analyseren de toetsresultaten en bespreken hoe we 
moeten handelen. Ze geven advies aan de directie van 
school over onderwijsinhoudelijke zaken. De directie 
bekijkt of dit advies past bij de organisatie-
ontwikkeling en geeft dan akkoord (of niet).  We 
zetten hiermee de leerkracht centraal! 
De rol van de IB’er (Imke) wordt ook anders ingevuld. 
Van internbegeleider schuift haar taak op naar 
Kwaliteitscoördinator. Een kwaliteitscoördinator 
heeft drie rollen: leercoördinator, trendanalist en 
zorgregisseur. Volgend jaar zullen we hier meer over 
uitleggen.  
 
Tijdens de studiedagen van volgend schooljaar  gaan 
we ons verder verdiepen in het ‘HPO-traject;. De 
leerteams krijgen inhoudelijk verdieping op lesson 
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study en actieonderzoek en we gaan verder met onze 
persoonlijke leiderschap en teamdynamiek, effectieve 
feedback geven, curriculum en leerlijnen, hoe kun je 
het beste differentiëren en hoe houden we hoge 
verwachtingen van onze leerlingen!  
 
Genoeg te doen dus komend schooljaar!  
 
Jaarkalender 2020-2021 
In de zomervakantie zal de jaarkalender in de 
schoolapp worden bijgewerkt. We geven hieronder 
vast de studiedagen en de vrije vrijdagen  van groep 
1-2. aan. 
 
Studiedagen 
16 oktober de dag voor de herfstvakantie 
26 oktober de dag na de herfstvakantie 
7 december (het weekend na sinterklaas) 
18 december om 12.00 uur vrij (kerstvakantie) 
16 juni 
1 juli 
 
Vrijdagen dat groep 1-2 geen les heeft 
11 september 
2 oktober 
20 november 
15 januari 
5 februari 
12 maart 
16 april 
4 juni 
25 juni 
9  juli 
 
Krentenbaard 
In een aantal groepen op school is krentenbaard 
geconstateerd. De ouders van de betreffende 
groepen zijn via de app ingelicht door de leerkracht. 

Via deze link informatie krentenbaard kun je meer 
informatie vinden.  
 
 

 

 
 
De tafels worden iedere dag goed gepoetst, de kinderen zijn er ook al heel 
goed in. Dat kunnen ze thuis vast ook wel laten zien! 

 

https://www.rivm.nl/impetigo-krentenbaard
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Uitslag van de enquête  
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We wensen jullie een heel fijne vakantie! 


