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Wat fijn dat u 

gekozen heeft 

voor Vuurvogel. 

We hopen dat 

uw kind een fijne 

tijd heeft bij ons 

op school. 

 

Anneke Koelman,  

directeur 

basisschool  

Vuurvogel 

 

Welkom op de Vuurvogel 
 
 
 
Vuurvogel is een openbare basisschool. Een buurtschool die samen werkt met ouders. 
We zijn een school met extra aandacht voor cultuur en kunst. Op de Vuurvogel  
voelt iedereen zich welkom. 
 
Groepen schooljaar 2019-2020 
De kleutergroepen zijn heterogeen. Dit betekent dat de kinderen in de groepen 1 en 2  
samen in één groep les krijgen. Verder werken wij zoveel mogelijk met enkele  
jaargroepen. We hebben in het schooljaar 19-20  9 groepen. 
 
Schooltijden 

 ochtend middag 

maandag 8.30 tot 12.00 uur 13.15 tot 15.15 uur 

dinsdag  8.30 tot 12.00 uur 13.15 tot 15.15 uur 

woensdag 8.30 tot 12.00 uur -- 

donderdag 8.30 tot 12.00 uur 13.15 tot 15.15 uur 

vrijdag 8.30 tot 12.00 uur 13.15 tot 15.15 uur 

 
 
Op tijd komen 
We vinden het heel erg belangrijk dat de kinderen op tijd op school komen. De buitendeur gaat 10 
minuten voor aanvang van de les open.  U kunt dan uw kind naar de klas brengen en afscheid nemen. 
Door middel van een bel geven we aan wanneer u de school dient te verlaten zodat we op tijd met 
de les kunnen beginnen. Wanneer u na 8.30 uur of 13.15 uur uw kind komt brengen dan wordt uw 
kind bij de deur door een medewerker opgevangen en naar de klas gebracht. U neemt dan afscheid 
bij de deur.  
 
Ziekmelden, afwezigheid en verlof aanvragen  
Indien uw kind ziek is, belt u tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar school. Ziekmeldingen kunnen ook via 
Mijnschoolinfo worden doorgegeven met vermelding van de reden van afwezigheid en de groep van 
uw kind. Ouders/verzorgers geven zelf de ziekmelding door, niet via broertjes of zusjes.  
Als er een bijzondere reden is om niet op school te zijn, moet u verlof aanvragen bij de directeur, dit 
is namelijk aan wet- en regelgeving gebonden. Verlof moet ruim van tevoren aangevraagd worden. 
 
Binnenkomen van de klas en naar huis gaan 
’s Morgens en ’s middags, bij het binnenkomen van de klas geven de leerkracht en leerling elkaar een 
hand. Wanneer de kinderen om 12.00 uur en 15.15 uur naar huis gaan worden de kinderen van de 
groepen 1/2 en 3 door de ouders bij de klas opgehaald. De groepen 4 tot en met 8 gaan zelf naar 
buiten. De ouders van deze groepen wachten buiten op hun kind(eren). 
 
Overblijf en/of door een ander opgehaald 
Er ligt een schrift bij de groepen 1/2 en 3, hierin schrijft u of uw kind door iemand anders wordt 
opgehaald. Bij alle groepen ligt/hangt er een overblijflijst waarop u aangeeft of uw kind(eren) die dag 
overblijft.  
 
  

mailto:directie@vuurvogel.asg.nl


Openbare basisschool Vuurvogel, Ravelplantsoen 5, 1323 ET Almere. Telefoon 036-536 04 65. 
 directie@vuurvogel.asg.nl  

Overblijf en naschoolse opvang 
De overblijf wordt geregeld door een vast team van enthousiaste ouders en medewerkers. U dient 
uw kind eerst aan te melden voor de overblijf. Voor de betaling van de overblijf wordt gewerkt met 
strippenkaarten. De overblijf dient altijd vooraf betaald te worden.  Op maandag van 8.30 uur tot 
9.00 uur zijn Corrine en Petra van het overblijfteam aanwezig in de ruimte naast de hoofdingang voor 
al uw vragen en/of opmerkingen. Het emailadres van de overblijf: overblijfvuurvogel@hotmail.com  
 
Tussendoortje 
Elke dag eten en drinken de kinderen samen. Dit gebeurt tussen 10.00 uur en 10.30 uur. De kinderen 
nemen elke ochtend 1 stuk fruit/koek en drinken mee naar school.  Zet u de naam van uw kind erop? 
Snoepgoed en frisdrank is hierbij niet toegestaan. 
 
Reservekleding 
Voor de groepen 1/2 is het fijn dat de kinderen een plastic tasje met reservekleding in hun luizentas 
hebben om bij ongelukjes de kinderen schone kleren aan te kunnen trekken. 
 
Gym 
Alle kinderen hebben gym. De sieraden moeten tijdens gym af.  
Na afloop van de gymles frissen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 zich op. Er mogen alleen 
deo rollers gebruikt worden in de kleedkamers. Geen douchegel en geen sprays.  
De kinderen van de groepen 1 en 2 dragen geen gymkleding, wel gymschoenen met klittenband of 
elastiek. Deze blijven op school. Kinderen die zelf geen veters kunnen strikken graag op gymdagen 
schoenen zonder veters laten dragen. 
 
Speelgoed 
We hebben op school onvoldoende ruimte om wave boarden, stepjes en ander speelgoed te 
bewaren. Wilt u dit speelgoed daarom niet meegeven naar school? We hebben deze spullen ook zelf 
op school en bewaren dit in de opbergruimte voor buitenspeel materiaal. Tijdens speciale 
speelgoedmiddagen mag speelgoed van huis mee worden genomen.  
 
Mijnschool info  
Via het digitale communicatie systeem Mijnschoolinfo informeren we u over de voortgang van hun 
kind, vragen we hulp bij activiteiten op school en kunnen we afspraken plannen. Het is daarom 
belangrijk dat u zich aanmeldt op mijn schoolinfo via de link die u via de mail ontvangt.  Iedere week 
krijgt u van de leerkracht van uw kind een weekbrief. Hierin schrijft de leerkracht wat er die week 
gedaan is en wat er gaat komen.  Rond de eerste van de maand is er de maandelijkse nieuwsbrief, de 
Brief van Ivan,  vanuit de directie.  Ook wordt de jaarkalender elk jaar via Mijnschool info gestuurd, 
hierop vindt u de bijzondere gebeurtenissen, vakanties en vrije dagen. 
 
Social media 
Als school zijn wij ook te vinden op Facebook. Hier vindt u korte berichten, voorzien van een foto. 
Officieel nieuws wordt via de website en nieuwsbrief kenbaar gemaakt. Social media wordt gebruikt 
om u een kijkje in de praktijk te geven. 
 
Wijzigen gegevens 
Mocht uw telefoonnummer of e-mailadres veranderen, vergeet u dan niet dit aan ons te melden. 
administratie@vuurvogel.asg.nl. Het erg belangrijk dat wij u als ouder/verzorger kunnen bereiken in 
geval van nood.  
 
  

mailto:directie@vuurvogel.asg.nl
mailto:overblijfvuurvogel@hotmail.com
mailto:administratie@vuurvogel.asg.nl


Openbare basisschool Vuurvogel, Ravelplantsoen 5, 1323 ET Almere. Telefoon 036-536 04 65. 
 directie@vuurvogel.asg.nl  

Ouderraad    
De ouderraad zet zich in om allerlei activiteiten op schoolniveau te organiseren, zoals Sint Maarten,  
Sinterklaas, het paasontbijt etc.  De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is 
vastgesteld op € 25,- per kind. Onder vermelding van de naam van de leerlingen en de groep, kunt u 
het bedrag overmaken op:   
NL03INGB0007 2319 95 t.n.v. Ouderraad De Vuurvogel.  
Zonder deze bijdrage kunnen wij de activiteiten niet organiseren.  

 
Medezeggenschapsraad  
De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en kijkt mee. Zij 
geeft advies als het gaat om de financiën, het onderwijsbeleid en de belangen van het personeel en 
de kinderen. De MR vergadert 6 maal per jaar.  
 
Website 
Onze website is up-to-date, hier kunt u alle belangrijke zaken rondom de school vinden. 
http://www.vuurvogel.asg.nl 
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