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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022 
 
AGENDA 
2-11   Luizencontrole (zorg voor schone, gekamde haren) 
16-11   OR-vergadering 
21-11 t/m 25-11 Tussengesprekken op verzoek 
21-11   MR-vergadering 

 
OUDERRAAD + OUDERBIJDRAGE 
De betalingsverzoeken zijn door Schoolkassa naar u verstuurd.  Al veel ouders hebben de 

ouderbijdrage betaald, wat ontzettend fijn!  
 

Wij gebruiken de ouderbijdrage voor:  

• De schoolbibliotheek 

• Het sinterklaasfeest 

• De sportdag 

• Het kerstfeest 

• De paasviering 

• Het zomerfeest 
 

Verder verwelkomen wij Selina Verruijt en Vanessa Biesheuvel in de ouderraad!  
 

GYM 
Tijdens de gymlessen die in Berghonk door meester Bob gegeven worden er in gymkleding gesport, 
sieraden gaan af en lange haren moeten in een vlecht of staart. Dat betekent dat de kleding die de 
kinderen in de klas aanhebben omgewisseld worden voor een gymshirtje en een gymbroekje. Ook 
is het verplicht om gymschoenen aan te hebben. Sinds dit schooljaar houdt meester Bob dit bij. Het 
gebeurt nu nog maar een enkele keer dat een leerling zijn gymspullen niet bij zich heeft. Groeit uw 
kind als kool en heeft u geen passende gymschoenen?  Dan horen we dat graag. We hebben nog 
steeds veel schoenen en shirtjes die jullie voor het Vuurvogel festival gedoneerd hebben aan ons. 
Dan delen we die weer graag uit. 

 
LEERLINGENRAAD 
Eind september is er in de bovenbouw gestemd voor de leerlingenraad. Alle kinderen die graag in 
de leerlingenraad wilden, hadden een verkiezingsposter gemaakt en hebben een presentatie voor 
de groep gehouden.  
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Na een echte stemming kwamen Fatima, Ayoub, Karim, Samantha, Lola en Cataleya als winnaars uit 
de bus! Zij gaan de groepen vertegenwoordigen en de ideeën inbrengen bij de vergaderingen met 
juf Nicolette.  
6 oktober was de eerste vergadering, hier deden Joep en Allysia ook aan mee. Het werd een 
brainstormsessie waarbij de kinderen hun ideeën lieten horen.  

• Leeshoek in de klas 

• Talentenjacht  

• Meer optredens op het podium 

• Tekenles 

• Kussens op de stoelen 

• Meer naar buiten, bijvoorbeeld buiten rekenen 

• Escape room door de hele school 

• Zapp sport weer uitnodigen 

• Kunstgras op het schoolplein 

• Grafitti les en de kunstwerken dan in de school hangen 

• Feest geven voor de meesters en juffen 

• Werk af? Dat je dan een keer naar beneden mag om daar naar de schildpadden, de vissen 
en de wandelende takken te kijken. 

 

NPO GELDEN 
Het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO) is een steunpakket van 8,5 
miljard euro om schade als gevolg van 
corona te herstellen. Wij hebben als 
Vuurvogel hier ook een deel van 
ontvangen. Wij hebben dit op 
verschillende manieren ingezet. Een 
daarvan is het inhuren van een lerares 
handvaardigheid. Zij geeft een aantal 
maanden les in verschillende groepen. 
De activiteiten zijn gekoppeld aan onze 
Jeelo-thema’s.  
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