
            Nieuwsbrief 9 schooljaar 2017-2018In 

e nieuwsbrief in ieder geval aangeven het programma voor de kerstviering van donderdag (hoe ziet de dag eruit). Tegelijk erbij dat de kinderen dan vrijdag  

 

Parkeren  
We zien regelmatig dat, met name bij het uitgaan van de school, veel 
auto’s geparkeerd staan op plekken waar het eigenlijk niet kan, mag 
of handig is. 

Taxi’s  kunnen er dan soms niet bij waardoor er een blokkade van de 
straat ontstaat voor andere verkeersdeelnemers en onveilige 
situaties voor onze kinderen die met de fiets naar huis gaan. 

Een vriendelijk verzoek, in het kader van de veiligheid, om auto’s 
goed of elders te parkeren en de straat vrij te houden. 

Toiletbezoeken 
We krijgen veel signalen van kinderen en ouders die aangeven dat de toiletten vies zijn. Er zijn 
kinderen die niet naar het toilet willen of niet drinken omdat ze bang zijn naar het toilet te moeten 
gaan. 

De toiletten worden dagelijks schoongemaakt door de schoonmaakster. Bij aanvang van de dag is 
alles op orde. Er zijn leerlingen die, al dan niet bewust, de toiletten vervuilen. We praten daar met de 
kinderen over en proberen de zaken steeds te controleren. We weten bijna zeker dat het hier geen 
ongelukjes betreft; er is sprake van structureel vervuilen. 

Door de controle en steeds navragen hopen we het onder controle te krijgen. 

 

 Kanjertraining 

Maandag 15 januari is onze studiedag over de kanjertraining. Het is 
onze derde dag en daarna zijn alle collega’s gecertificeerd om de 
kanjerlessen te mogen geven. 

Alle leerlingen zijn die dag vrij. 

 

Duik in je boek 
Groep Asterix en groep Obelix gaan meedoen aan “Duik in je boek”. Een drietal keer zullen zij naar de 
Chocoladefabriek lopen; donderdag 18 januari, dinsdag 23 januari en dinsdag 13 februari. Bij het 
eerste bezoek maken zij kennis met een schrijver. Deze lessen worden mogelijk gevolgd door enkele 
lessen robotica met Lego Mindstorms op school. Hierover hopen we binnenkort meer te horen. 



Toetsweken 
Na de kerstvakantie zijn we begonnen met de toetsweken. Alle leerlingen maken toetsen om de 
tussenstand op te maken ten aanzien van de doelen. 

De toetsweken lopen door tot 26 januari. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen ook echt 
dagelijks tot 26 januari aan toetsen zit te werken. 

De gegevens worden verwerkt in het OPP. (Ontwikkelingsperspectief) 

20 en 22 februari zijn dan oudergesprekken. In deze gesprekken nemen we u mee in de resultaten en 
kijken we weer verder naar nieuwe doelen. 

  

Schoolplein 
Zoals u heeft gezien zijn de houtsnippers weg rond de boom bij het zitje. De snippers gaven veel 
vervuiling op het plein en op kleding en schoenen. 

Het stukje gaan we natuurlijk voorzien van een nieuwe bekleding. Afhankelijk van de kosten kijken 
we naar beton, tegels of iets van kunststof  als ondergrond. We willen hier spoed achter zetten om 
het snel weer op orde te hebben. 

Het gedeelte bij de doelen is als vanouds weer vies door de rommel van de bomen. Hier valt niet 
tegenaan te werken. 

We zijn, samen met de buren, met de gemeente bezig om de bomen weg te krijgen. Ook de buren 
hebben last van de vuiligheid en het tegenhouden van de zon. 

Voor de kerstvakantie is de gemeente geweest om de situatie in kaart te brengen. Ook wij hebben de 
situatie in kaart gebracht. Het zal u niet verbazen dat de bevindingen recht tegenover elkaar stonden 
(gemeente vond dat er geen sprake was van overlast; wij vinden dat wel degelijk). Het gevolg was dat 
de gemeente een tussenpersoon heeft ingezet om het geheel onafhankelijk te beoordelen. Hiervan 
hebben we nog geen uitsluitsel ontvangen. 

  

Stand van zaken rond invulling vacature directeur Oostvogel 
De advertentie is uitgegaan en de sluitingstermijn is reeds geweest. Er zijn brieven binnengekomen 
en er is een selectie geweest van die brieven. De eerste gesprekken zijn komende week. 

Een tweede gespreksronde staat in de planning op 23 januari. 

  

 De Vuurvogel haalt geld op voor het goede doel! 
 
Meester Tim zamelde geld in voor het goede doel van Serious Request. Het goede doel was dit jaar 
kinderen en ouders weer samen brengen die elkaar kwijt zijn geraakt door bijvoorbeeld een oorlog of 
een natuurramp. Meester Tim zijn actie was om € 1000 euro te verzamelen voor het goede doel van 
dit jaar. Hij heeft samen met 3 andere klasgenoten een leuke actie opgezet. Wanneer ze het 
streefbedrag behaald hadden gingen 2 docenten kaal. Hier wilde de Vuurvogel wel aan mee helpen. 



Er werden verschillende acties georganiseerd om zoveel mogelijk geld op te halen. Zo werden er 
cakejes verkocht en werden flessen ingezameld vanwege het statiegeld. Op 6 december hield 
meester Tim een sponsorloop. Hier deden zo’n 40 kinderen aan mee. De kinderen hebben zoveel 
mogelijk rondjes gerend om zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen.  
 
Meester Tim ging woensdag 20 december naar het glazenhuis om door te geven hoeveel geld hij 
heeft opgehaald. Veel kinderen hebben contant geld gegeven of hebben het geld overgemaakt naar 
een link die stond aangegeven in een meegegeven brief.  
 
 
Dit zijn de docenten die op dat moment werden kaal 
geschoren. Zoals je goed kan zien was er ook een 
cameraploeg gekomen. De uitzending was dezelfde dag 
nog op televisie. 
 
Dat meester Tim zijn doel heeft behaald is allemaal te 
danken aan jullie inzet. Anders was hij nooit zo ver 
gekomen.  
 
 

 
 
Dit is uiteindelijk het eindresultaat geworden.          
2 docenten helemaal kaal en veel geld opgehaald 
voor het goede doel. Nogmaals bedankt voor het 
meehelpen aan het goede doel. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het bedrag dat de Vuurvogel heeft opgehaald is: € 898 !!!!  
Maar nu het eindbedrag….. € 1213 !!! 
 
Het was  geweldig om te zien, jullie inzet tijdens de sponsorloop. 
Jullie hebben meester Tim allemaal erg geholpen. Nogmaals 
bedankt hiervoor !! 
 
 
 
 
 
 

 

   


