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Start schooljaar 26 augustus 2019 
 

 

Van de directie 
Wij zijn weer begonnen. Na een heerlijke zomervakantie gaat de school a.s. maandag  
om 8.20 uur weer open. Het team heeft de afgelopen week ervoor gezorgd dat de school 
weer helemaal klaar is voor de kinderen. Wij hebben er zin in! 
Denkt u eraan de kinderen hun luizenzak weer mee te geven? Ook de gymkleding is direct 
weer nodig.  
 
Maandag starten we allemaal buiten. De kinderen worden buiten door de leerkracht 
opgevangen. Om 8.30 uur gaan we gezamenlijk naar binnen. U mag natuurlijk blijven tot we 
naar binnen gaan maar dat hoeft niet. De leerkracht is bij uw kind. 
 

Inspectie van 20 juni 2019 
De kwaliteit van het onderwijs op basisschool Vuurvogel is, na jaren van zeer zwakke 
kwaliteit, weer van voldoende niveau. Dat is de conclusie van de inspectie na het bezoek van 
afgelopen juni. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend trots op. Het is een unieke prestatie om in 1 
jaar van zeer zwak naar voldoende te gaan. Het hele rapport kunt vinden op de site van de 
onderwijsinspectie. www.inspectieonderwijs.nl 
 

 
.  
 

De kinderen van de groepen 1/2 en 3 uit de klas ophalen 
Vanaf dit schooljaar kunt u uw kind(eren) die in de groepen 1/2 en/of 3 zitten om 12.00 uur 
en 15.15 uur binnen bij de klas opgehaald. De kinderen komen niet meer met de leerkracht 
naar buiten. De leerkracht wacht met de kinderen in de klas totdat de ouder/verzorger 
aanwezig is. Via de onderbouwingang kunt u naar binnen. 
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Even voorstellen 
Dit schooljaar starten Anita Withagen en Eline Helmholt als nieuwe leerkracht op onze 
school. Hieronder stellen zij zich even aan u voor. 
 
Mijn naam is Anita Withagen en ik kom dit schooljaar werken op de Vuurvogel, in groep 4 en 
5. Ik ben getrouwd met Niek en we hebben 3 zoons, Joris, Marijn en Hugo. Marijn en Hugo 
zitten hier op school en Joris gaat dit jaar naar de eerste op Helen Parkhurst.  
In mijn vrije tijd loop ik graag met de hond, doe ik aan hardlopen en ben ik uiteraard veel 
bezig met het heen en weer brengen van mijn kinderen naar sporten en vriendjes. Daarnaast 
gaan we er graag op uit, zoals naar een museum, bos of naar de stad.  
In 2000 ben ik vanuit Veendam naar Almere verhuisd en vanaf die tijd aldoor als juf gewerkt. 
Ik vind het heel leuk om hier als juf te komen te werken. Als moeder ervaar ik de school als 
gezellig en betrokken en hoop dat als juf ook zo te ervaren. Ik heb er in ieder geval heel veel 
zin in en de kinderen hopelijk ook.  Op een goed en leuk schooljaar! 
 
Mijn naam is Eline Helmholt. Ik ben 25 jaar oud, kom vers van de pabo en mag aan de slag 
op de Vuurvogel. Ik ben komend jaar te vinden in zowel groep 6 als groep 8B. Daarnaast zal 
ik Cultuur- en Kunstlessen gaan verzorgen. Van de ‘oude’ bibliotheek hebben we deze 
zomer een kunstlokaal gemaakt. Waar op maandag en dinsdag alle groepen Cultuur- en 
Kunstlessen van mij zullen krijgen. Helaas is het lokaal nu nog een beetje saai, maar daar 
gaat vast snel verandering in komen. Mocht u nog een leuk idee of talent hebben dan hoor ik 
dat graag. Alle hulp is van harte welkom.  
 
 
 

 
 
Team Vuurvogel 
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