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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022 
 
AGENDA 
13-12  Vergadering leerlingenraad 
15-12  Afsluiting Jeelo project 'Beleven van onze planeet' 
22-12  Kerstfeest voor de kinderen én ouders 
24-12   Start kerstvakantie 
 

 

KERST 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Het jaar 2022 zit er alweer bijna op. Ik ben blij dat we dit schooljaar weer meer activiteiten hebben 

kunnen oppakken dan het schooljaar hiervoor. Ook ben ik blij dat we steeds meer samenhang in de 

vakken krijgen door middel van het werken met Jeelo. 

 

Uit het kwaliteitsonderzoek bleek dat ouders de ouderbetrokkenheid en het contact met school 

graag willen vergroten. We hebben met het team daarom bedacht dat het leuk zou zijn dat de 

ouders die hun kind (eren) naar het kerstdiner brengen ook op school kunnen blijven om met elkaar 

een hapje te eten. Er zijn broodjes Döner (halal), kipsaté (halal) & mini poké bowls. We organiseren 

dit in een partytent (met heaters) die op het plein aan de kant van het directiekamertje neergezet 

wordt.  

 

    
 

 

Ik wil u graag laten weten dat ik enorm trots ben vanwege het feit dat, ondanks de veranderingen 

en dynamiek in het onderwijs, het leerlingenaantal op de Vuurvogel blijft groeien. Ook ben ik blij 

dat we over voldoende gekwalificeerd personeel beschikken om goed onderwijs te geven. Waar het 

onverhoopt door ziekte niet gelukt is om de eerstvolgende werkdag op een mail te reageren en u 
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iets langer moest wachten dan normaal, dank ik u hartelijk voor uw vertrouwen, begrip en 

betrokkenheid.  

 

Ik kijk dan ook met volle energie uit naar het nieuwe jaar en hoop jullie allemaal op 22 december te 

zien! 

 

Nicolette Dronkers 

 

 

FRUIT & TUSSENDOORTJES 
Heeft u gezien dat wij in de gang beneden vers fruit en tussendoortjes hebben? Iedereen die een 

aanvulling kan gebruiken bij zijn lunch of een tussendoortje wil meenemen mag pakken wat hij/zij 

kan gebruiken. 

Ook liggen daar de zelftesten die meegenomen mogen worden.  
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GEZOCHT STRUCTURELE LUIZENPLUIZERS 

Na elke schoolvakantie wordt er door een groep ouders bij alle kinderen een luizencontrole gedaan. 

Het zou fijn zijn als we deze groep structureel groter kunnen maken. Wilt u hierbij helpen? Stuur 

dan een e-mail naar kimh@obsvuurvogel.nl.   

 

OUDERPORTAAL 
Bij ons op school werken wij 

naast Social Schools, ook met 

het ouderportaal van 

ParnasSys. 

Dit portaal geeft jullie inzage 

in de gegevens die wij van de 

leerlingen hebben vastgelegd. 

Hierbij gaat het niet alleen om 

de administratieve gegevens, maar ook over hoe uw kind het op school doet. De toetsresultaten (gr 

3-8), de gespreksnotities en absenties zijn zichtbaar. 

Dit alles om zo goed mogelijk samen te kunnen werken aan de ontwikkeling van de kind(eren).  

Is uw account al geactiveerd? 

 

PERSONEEL 
Juf Marijke heeft ontslag genomen bij Scholengroep Holland. Zij is daarom niet meer verbonden 

aan de Vuurvogel.  

Juf Beatrijs is al een tijd ziek en zal niet meer terugkomen naar de Vuurvogel. Ze zal op een andere 

basisschool van Scholengroep Holland gaan re-integreren en gaan werken. 

Groep 5/6 heeft een nieuwe stagiaire. Juf Jamine is daar twee dagen in de week. 
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EXTERNEN EXTERNEN EXTERNEN EXTERNEN EXTERNEN EXTERNEN EXTERNEN 
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