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Brief van Iwan nummer 3      

 
Agenda 
 
Woensdag 6 november Wij staken! De school is dicht.  
Vrijdag 8 november Nationaal Schoolontbijt 
Maandag 11 november Sint Maarten school open van 18-19 uur 
Vrijdag 15 november School versieren voor Sint vanaf 13.15 uur 
 
Donderdag 5 december Sinterklaas op school. ’s Middags vrij 
Vrijdag 6 december Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
Maandag 9 december School versieren voor Kerst vanaf 13.15  
Woensdag 18 december Kerstdiner  
Vrijdag 20 december Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
Maandag 23 december tot  
  Zondag 5 januari Kerstvakantie 
 
Bijlagen: Nationaal schoolontbijt 
 

 
Van de directie 

Aankomende woensdag gaan we opnieuw staken. Het is erop of eronder. 
Vakbonden en werkgevers eisten voor de zomer al een noodpakket van ruim 420 
miljoen euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit als eerste stap naar 
een brede investering in het hele onderwijs. Maar tijdens de algemene politieke 
beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niets extra wil investeren in 
onderwijs. We hebben de investeringen echter keihard nodig om het lerarentekort aan te 
pakken. Woensdag 6 november debatteert de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting 
van volgend jaar. Het doel van de staking is het beïnvloeden van de politiek.  
 
Juf Yvonne en juf Eline zijn zwanger. Het vinden van vervangers heeft heel wat voeten in de 
aarde gehad, maar het is ons gelukt! En dat is zeer bijzonder in deze tijd van krapte op de 
onderwijsmarkt. Juf Yvonne gaat met de kerstvakantie met verlof en zal de rest van het 
schooljaar afwezig zijn. We hebben voor haar een goede invaller gevonden in de vorm van 
juf Grace Smith, zij is voor de vakantie al even geweest voor de groep van Els. Juf Eline zal 
vanaf de voorjaarsvakantie met verlof gaan. Voor haar hebben we (nog) een meester 
gevonden. Meester Vincent komt ons team versterken na de voorjaarsvakantie. Beide zijn 
ervaren leerkrachten, die veel zin hebben om bij ons te komen werken. Zij zullen zich op een 
later moment aan u voorstellen in de nieuwsbrief.  
 
In de herfstvakantie hebben we weer de nodige werkzaamheden laten verrichtten. Zo zijn er 
bij beide ingangen nieuwe (dubbele) deuren geplaatst, waardoor de doorstroom van mensen 
veel makkelijker gaat. Het is nog niet helemaal af, maar dat het fijn is hebben we deze week 
al ervaren. Ook is er een nieuwe vloer in de speelzaal gekomen. Nieuw kleurtje, nieuwe 
lijnen, alles weer helemaal fris. En boven zijn nieuwe rolgordijnen opgehangen, zodat het 
tijdens de warmte misschien een graadje minder warm is. Kortom in de vakantie is er niet stil 
gezeten! 
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Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek had het thema Reis je mee? Iedere groep vertegenwoordigde een 
land. De kinderen hebben over hun land gelezen, mooie kunstwerken gemaakt, lekkere 
hapjes uitgekozen, dansjes geoefend  en alles werd gepresenteerd tijdens de afsluiting op 
woensdag 16 oktober. Tijdens de afsluiting konden kinderen ook hun eigen 2e handsboeken 
verkopen. Het was ontzettend druk en heel gezellig.  
Ook was er op school de voorleeswedstrijd. Dit is helemaal georganiseerd en begeleid door 
de kinderen van onze leerlingenraad. Dit hebben zij echt heel goed gedaan, wij zijn trots op 
de kinderen.  
Avelon uit groep 6 heeft een stukje geschreven over de voorleeswedstrijd:  

 
“ik vond het super leuk. ik was de presentator.  ik vond het ook een beetje spannend. want dit maak 
je niet zo vaak mee.  
nu ik in de leerlingenraad zit is alles verandert. ik moet  
echt  even wennen. nou het ging dus zo. de kinderen 
van de leerlingenraad moesten van te voren 
alles regelen. de banken en de tafels 
o ja en de stoelen.  ps  veel werk dus. oke 
we gaan door. waarom ik het dus leuk vond 
is omdat ik voor een keer de ster was.  
en waarom ik het spannend vond. 
is omdat het de eerste keer was en je weet  
niet wat er allemaal komt en je staat voor een heel groot     
publiek. sommige ken je al maar anderen heb je nog nooit gezien  
ik weet dat ik dit vaker mee ga maken. en dat het 
steeds minder spannend wordt. maar dat 
het wel leuk blijft. voor het hele schooljaar hoop ik. 
mijn mening is dus. super leuk een beet spannend dus.”    Lars, groep 5 

 

 

 

 

 

 

De jury geeft de uitslag en de winnaar is:   

Jordy uit groep 8B 

Gefeliciteerd! 
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Sint Maarten 
11 November is het Sint Maarten. Kinderen gaan langs de deuren 
om te zingen en natuurlijk om een snoepje te krijgen. Dit jaar zal de 
Vuurvogel ook zijn deur open doen. Van 18.00 uur tot 19.00 uur 
kunnen de kinderen ook bij ons langskomen om te zingen en wat 
lekkers te krijgen. Iedereen is welkom! 
 
 

Nationaal Schoolontbijt 
Vrijdag 18 november doen wij mee aan het Nationaal Schoolontbijt. We starten gewoon om 
8.30 uur in de klas. U kunt uw kind(eren) die ochtend dus voor één keer zonder ontbijt naar 
school sturen. De ontbijtpakketten zijn helemaal compleet met verschillende soorten brood, 
zoet en hartig beleg, yoghurt, muesli, tuinkers, komkommers, appels, melk en thee.  
De kinderen moeten wel de drie B’s meenemen: bord, bestek, en beker. 
In de bijlage kunt u meer lezen over het Nationaal Schoolontbijt. 
 

Van de ouderraad 
Het is bijna tijd voor de gezellige december maand. De pepernoten liggen alweer klaar in de 
winkels en de cadeau folders vliegen je om de oren. Wij zijn al druk in de weer om er een 
mooie maand van te gaan maken.  
December is ook altijd de duurste maand van het schooljaar voor de ouderraad, daarom 
hebben wij uw hulp nodig!!!  Ieder jaar plannen de Sint en zijn pieten tijd in om een bezoek te 
brengen aan onze school. Zeker weten dat ze dan voor al onze kinderen een leuk cadeau en 
wat lekkers meebrengen en voor een hoop plezier zorgen. 
Ook de Kerstman zal dit jaar weer bij de Vuurvogel langs komen. Dit zorgt voor een avond 
vol met hapjes en drankjes voor de kinderen, maar ook voor de ouders wordt goed gezorgd. 
 
Maak uw ouderbijdrage (€ 25,00 per kind) vandaag nog over naar: 
Basisschool de Vuurvogel Ouderraad,  
NL03 INGB 0007 2319 95  
o.v.v. de naam van uw kind(eren) en in welke groep hij/zij zit. 
 

En niet onbelangrijk, door het betalen van de 
ouderbijdrage heeft uw kind op 14 februari nog eens extra 
feest tijdens de speciale Disco na schooltijd.  
Dit is dus alleen voor de kinderen waarvan de ouders de 
ouderbijdrage betaald hebben. Zij krijgen een persoonlijke 
uitnodiging voor de disco van de ouderraad. 
 
Vriendelijke groet, 
Ouderraad de Vuurvogel 
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