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Agenda
Voorjaarsvakantie

maandag

Kleuters vrij
Ouderkamer

vrijdag`

18 februari t/m vrijdag
22 februari
1 februari
15 februari
8 februari

Afscheid
Met de komst van Conny Morpurgo, de nieuwe vaste directeur,
komt er per 1 februari een einde aan mijn interimperiode op De
Vuurvogel.
Ik wil het team, de ouders en de kinderen hartelijk bedanken voor
de fijne tijd.
Wat me altijd van De Vuurvogel bij zal blijven is hoe betrokken
iedereen bij de school is. Die betrokkenheid maakt de school een
prettige en veilige omgeving waarin iedereen zich thuisvoelt. De
basis voor goed kunnen leren.
Tot slot wens ik De Vuurvogel in de toekomst alle goeds toe,
samen met Conny.
Marijke van der Graaff

Juf Madelin
Lieve kinderen en ouders,
Afgelopen woensdag was mijn laatste dag op de Vuurvogel. Ik kijk terug naar een leerzame tijd in een
warm team die in moeilijke tijden voor mij klaar hebben gestaan. Deze warmte heb ik ook van ouders
en kinderen mogen ontvangen. Ontzettend bedankt hiervoor. Jullie betrokkenheid en steun hebben
mij veel goed gedaan, dit ga ik ontzettend missen. Ik kon jullie ook trots voorstellen aan mijn zoontje
Dean wat ook de reden is dat ik nu voor een andere baan heb gekozen. Dichter bij huis en makkelijker
te combineren met het gezinsleven. Bedankt voor een fijne samenwerking en de warmte die ik van
jullie heb mogen ontvangen!
Liefs Madelin
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Welkom Suzanne!

Beste ouders,
Vanaf nu zult u een nieuw gezicht binnen de school zien. Ik ben
Suzanne Zwartendijk, 31 jaar en moeder van 2 dochtertjes.
Na 8 jaar in Rotterdam als leerkracht gewerkt te hebben, heb ik nu
de overstap gemaakt naar de Vuurvogel. Daar hoop ik met heel erg
veel plezier te gaan werken in groep 6B. Vanaf vrijdag 1 februari ben
ik op de woensdag, donderdag en vrijdag werkzaam. Ik hoop u graag
te ontmoeten!

Ouder-kindadviseur 0-4 jaar
Mijn naam is Anne van Dijk en ik ben Ouder- en kindadviseur in
Uithoorn en de Kwakel.
Voor al uw vragen over het opgroeien en opvoeden, het ouderschap
en de ontwikkeling van kinderen tussen de 0-4 jaar, kunt u kosteloos
terecht bij de Ouder- en kindadviseur.
Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Ieder kind is uniek en elke
leeftijd vraagt weer andere vaardigheden van ouders. Veel ouders
lopen tijdens het opvoeden tegen vragen aan. Denk hierbij aan
vragen over de ontwikkeling, hoe om te gaan met boze buien,
problemen bij het slapen of het eten, samen spelen of de
zindelijkheid.
Ik zoek graag met u mee naar antwoorden op uw vragen. Indien
nodig kan ik u helpen bij het vinden van passende hulp of de juiste
verwijzing.
Hoe komt u in contact met de Ouder- en kindadviseur?
• U kunt telefonisch rechtstreeks contact opnemen via 06- 30 77 8552
• U kunt uw vraag mailen naar a.van.dijk@meeaz.nl
• U kunt langskomen op het tweewekelijkse inloopspreekuur (zie data onderaan)
• We kunnen samen een afspraak maken bij u thuis
Opvoedspreekuur Ouder- en kindadviseur:

U kunt zonder afspraak binnen lopen van 13.30 uur t/m 15.00 uur op de volgende dagen:
- Donderdag 28 februari
- Donderdag 14 maart
- Donderdag 28 maart
- Donderdag 11 april
- Donderdag 9 mei
- Donderdag 23 mei
- Donderdag 6 juni
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-

Donderdag 20 juni
Donderdag 4 juli

Waar:
In de peuterspeelzaal van de Vuurvliegjes op de Vuurvogel. Arthur van Schendellaan 53 in
Uithoorn

Ouderkamer vrijdag 8 februari
Vrijdag 8 februari is er weer een ouderkamer en deze gaat over
lezen! Juf Channa gaat het hebben over het lezen en hoe leuk
(voor)lezen wel niet is! Ze vertelt over verschillende boeken en
welke u zeker gelezen moet hebben! Of de kinderen
natuurlijk…Ook legt Channa uit hoe je kinderen aan het lezen krijgt,
de motivatie om te lezen.
Komt u ook vrijdag 8 februari om 8.15 in de teamkamer? De koffie
staat klaar!

De Vreedzame School
Afgelopen periode is de Vreedzame School
en Wijk veel besproken in de media en zelfs
bij Radio RICK. De Vreedzame School lessen
ondersteunen een goede groepsdynamiek
en zorgen voor een positieve groep. De
kinderen leren respect te hebben voor
ieders mening en leren bereid te zijn tot

samenwerking met elkaar. Deze
eigenschappen kunnen ze ook mooi
toepassen in de wijk. De afgelopen
periode hebben we het gehad over
belangrijke communicatieve
vaardigheden, zoals duidelijk
communiceren, goed luisteren,
vragen stellen, verplaatsen in het
gezichtspunt van een ander,
verschil van mening overbruggen.
Dit alles binnen het thema “We
hebben oor voor elkaar”. Ook de
mediatoren hebben een centrale
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rol binnen de school en de wijk. Zij zijn zichtbaar op het plein aanwezig om samen met de leerkrachten
en andere kinderen te zorgen dat ook het buitenspelen Vreedzaam verloopt.
Het volgende thema van De Vreedzame School is “ We hebben hart voor elkaar “ De leerlingen leren
omgaan met gevoelens van zichzelf en zich inleven in de gevoelens van anderen. Vanaf groep 1 / 2
leren de kinderen om te laten zien hoe ze zich voelen in verschillende situaties tot aan de rest van de
groepen waar de kinderen zich er bewust van worden dat veel kinderen dezelfde problemen hebben
met gevoelens, en dat het helpt om er met anderen over te kunnen praten. Aan het einde van het
blok blikken we ook terug op de persoonlijke doelen van de kinderen die ze hebben voor dit blok. In
de centrale hal van de school vindt u een informatiebord waarop alle informatie over de Vreedzame
School activiteiten te vinden is.

Schoolvoetbal Fairplay Cup Uithoorn
Op dit moment zijn diverse scholen in Uithoorn samen met Videt
bezig om ook dit jaar weer een fantastisch schoolvoetbaltoernooi te
organiseren; de Schoolvoetbal Fairplay Cup Uithoorn.
Dit sportspektakel zal worden gehouden op woensdag 13 maart
2019 tussen 12.30 uur en 16.00 uur bij voetbalvereniging De
Legmeervogels Uithoorn. De prijsuitreiking zal rond 17.00 uur
plaatsvinden. Evenals voorgaande jaren zijn er aan de deelname
geen kosten verbonden. De kinderen met een continurooster zullen, als zij meedoen, eerder vrij
krijgen zodat zij ook op tijd op locatie kunnen zijn.
Omdat de organisatie dit jaar door de bovengenoemde scholen zelf geregeld wordt, en wij niet alleen
de voetbaluitdaging willen benadrukken, zullen wij ook het Fairplay gedeelte extra zichtbaar maken.
Dit betekent dat de teams (en supporters) per wedstrijd ook beoordeeld zullen worden met Fairplay
punten (sportief spel, gedrag, omgang met tegenstander en eigen team etc.) Bij teams die zich niet op
een correcte manier gedragen zullen geen Fairplay punten toegekend worden. Uiteindelijk zullen alle
punten van elk team bij elkaar opgeteld worden en daar komt dan eindwinnaar uit.
De indeling van groep 5 en 6 zal als volgt zijn:
•
•
•
•

Toernooivorm bij de groepen 5 en 6, geen mix van klassen.
Spelen op kwart veld hun eigen toernooi.
Punten worden verdiend door middel van het winnen van wedstrijden en Fairplay punten.
Na afloop is er een winnaar van groep 5 en 6.
Max aantal spelers per team is 10 (4 wissels). Als er een mix team is zal deze in groep 6
meespelen.

De indeling van groep 7 en 8 zal als volgt zijn:
• Toernooi vorm bij de groepen 7 en 8, geen mix van klassen.
• Spelen op half veld hun eigen toernooi.
• Punten worden verdiend door middel van het winnen van wedstrijden en Fairplay punten.
• Na afloop is er een winnaar van groep 7 en 8.
• Max aantal spelers per team is 12 (4 wissels). Als er een mix team is zal deze in groep 8
meespelen.
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Hoewel de scholen en Videt zich volledig inzetten kunnen wij uiteraard niet zonder uw medewerking!
Buiten dat het fantastisch zou zijn als u de teams komt aanmoedigen heeft elk team 1 coach nodig die
verantwoordelijk is voor het team, zowel voor het voetbal als het gedrag (Fairplay). De coaches zullen
vooraf een briefing krijgen met uitleg en regels van het toernooi. Heeft u interesse in deze taak laat
het dan vooral voor donderdag 7 februari aanstaande aan de leerkracht van uw zoon/dochter weten.
Om alles administratief te kunnen verwerken en de juiste indelingen qua teams te maken hebben wij
natuurlijk ook enige tijd nodig. Daarom vragen wij u om, als het zeker weten definitief is dat uw
zoon/dochter mee wil doen aan het toernooi, dit vóór donderdag 7 februari aanstaande te laten
weten aan de leerkracht van uw zoon/dochter.
Wij gaan er vanuit dat het een mooi en sportief schoolvoetbaltoernooi gaat worden!

Op tijd naar school!
Het is belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn.
De deur van de school gaat elke dag open om 8.00 uur. Nadat de kinderen hun
jas hebben opgehangen en eten hebben weggezet is het 'binnen is beginnen'. In
alle groepen beginnen wij dan met lezen. De les begint om 8.15 uur.
Bij veel kinderen (en ouders) gaat dit goed. Helaas zijn er nog te veel kinderen te laat. Dit is vervelend
voor het kind zelf, stoort de groep, geeft onrust op de gang en het kind dat te laat is mist onderwijs.
Wij zien daarom graag dat alle kinderen tussen 8.00 uur en 8.15 uur bij de deur om samen een goede
start van de dag te maken.

Inschrijven broertjes en zusjes
Wanneer er een kind uit uw gezin 4 wordt is het niet automatisch ingeschreven. Dat moet apart
gebeuren.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om minimaal een half jaar voordat uw kind 4 jaar
wordt om het in te schrijven.
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