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Nieuw op school
Darlene Collins start de komende week in de groep van juf Ineke/ Juf Lilian. Wij wensen haar veel
leerplezier en fijne tijd op onze school.

Jarig
Wij feliciteren Keano Alblas, Thomas Gerse en Sam Nieuwstraten van harte met verjaardag.

Mini-vierdaagse
Maandag 13 mei starten de groepen 1 t/m 4 met de mini-vierdaagse. We verzamelen maandag, dinsdag
en woensdag om 16.15 uur op school en zullen om 16.30 uur gaan lopen. We verwachten rond 17.30 uur
weer terug te zijn op school. Het is niet de bedoeling dat de kinderen drinken en eten meenemen voor
onderweg. Bij terugkomst op school staat er iets te drinken klaar.
Vergeet niet uw kind goede schoenen aan te trekken!
Over de laatste avond informeren we u via Parro.
Onder aan deze weekbrief zijn de looproutes van de dagen opgenomen!
Het Archeon
Groep 6 heeft een tijdsreis gemaakt naar de Prehistorie, Middeleeuwen en de Romeinse tijd. De kinderen
hebben geleerd hoe je brood moest maken, kaarsen van honingraat gedraaid, armbandjes van wol
gewreven, kano varen en nog veel meer. Zij hebben allemaal een terugkomkaartje gekregen om nog een
keer met mama, papa, zusjes, broertjes naar het Archeon te komen. Dan kunnen zij nog een keer, die
fantastische sfeer te proeven. De kinderen hebben zich goed vermaakt en juf Lisa is erg trots op ze,
omdat de sfeer super was onder de kinderen!!
Afwezigheid leerkrachten en inval
Landelijk is er een groot tekort aan leerkrachten. Dit betekent dat er op langere termijn problemen
kunnen ontstaan met het vinden van leerkrachten voor onze- en toekomstige leerlingen. Naast het tekort,
draaien we bij ons op school volgens het Daltonconcept.
Dit zorgt ervoor dat we uit een schaars gevulde vijver op zoek moeten naar die leerkrachten die ook
volgens ons concept kunnen en willen werken.
Op de korte termijn betekent dit dat er weinig tot geen leerkrachten zijn om bij verlof of uitval van een
collega een groep op te kunnen vangen.
Als team doen we ons best om kwalitatief goed onderwijs te geven, waarbij alle lessen van de leerlingen
door gaan. In de periode vanaf januari tot en met de meivakantie hebben we helaas 2 maal een keuze
moeten maken om de groep 1 leerlingen (niet leerplichtige leerlingen) vrij te geven van school.
Aan groep 4 staan juf José en juf Andrea. Zoals u wellicht weet is juf Andrea in de voorgaande periode
niet in staat geweest om de lessen aan groep 4 te verzorgen. Gelukkig is juf Andrea, na een periode thuis
te zijn geweest, weer aan het re-integreren.
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Juf Andrea zal geleidelijk weer de lesgebonden taken aan groep 4 op gaan pakken. In de periode dat juf
Andrea niet op school aanwezig was, heeft juf José de lessen over kunnen nemen. Op deze manier hebben
we ervoor kunnen zorgen, dat de kinderen in de eigen groep onderwijs hebben gehad.
In de aankomende periode van re-integratie, neemt juf José de taken van juf Andrea op de donderdagen
en vrijdagen over. Voor de woensdagen is er ook vervanging geregeld. Echter zullen deze dagen door
meerdere collega’s worden opgevangen. Om voor toch nog enige structuur te zorgen, zullen de dagen
worden opgevangen door juf Iris en meester Arnold.
Helaas is het ons niet gelukt, om op woensdag 5 juni de bezetting aan groep 4 te verzorgen. Voor deze
dag moeten we, hoe lastig we dit ook vinden, aan de noodrem trekken. Dit betekent dat de leerlingen van
groep 4 op woensdag 5 juni geen les hebben. De leerlingen zijn op deze dag vrij!
We hopen door tijdig met u te communiceren dat u de tijd heeft om voor deze dag opvang te verzorgen.
Ontwikkelingen schooltijden
Binnen het onderwijs zijn constant nieuwe ontwikkelingen gaande. Ontwikkelingen die ten goede komen
aan de kwaliteit van ons onderwijs. M.b.t. het kwalitatieve oogpunt is er in de afgelopen jaren ook
gesproken over de huidige schooltijden. Binnen de MedezeggenschapsRaad (MR) is het onderwerp
schooltijden meerdere malen besproken. Vanuit de gesprekken tussen de personeels- en oudergeleding
van de MR en de directeur is er een projectplan opgesteld om per het nieuwe schooljaar naar andere
schooltijden te gaan.
Bij andere schooltijden, hoort ook een andere organisatie. Zult dit in de middag merken: uw zoon /
dochter is eerder uit.
Bij het veranderen van schooltijden vinden we het belangrijk dat we ook van u als ouder/verzorger input
krijgen. Daarom zullen er op dinsdag 21 mei een 3-tal momenten zijn waarop u met de directie kunt praten
over deze verandering.
08:00 uur tot 09:00 uur
13:00 uur tot 14:00 uur
16:00 uur tot 19:00 uur
Op bovenstaande tijden kan de directeur, Arnold Eijgelsheim, u ontvangen in de aula.
Wat wordt er van u gevraagd?
Welke kansen ziet u bij het overgaan naar andere schooltijden?
Welke belemmeringen en oplossingen ziet u voor zich bij het overgaan naar andere schooltijden?
Wat moet u weten?
De school zal voor in ieder geval de eerste 2 jaar het volgende lesrooster gaan draaien:
Maandag
08:15 tot 14:15 uur
Dinsdag
08:15 tot 14:15 uur
Woensdag
08:15 tot 12:15 uur
Donderdag
08:15 tot 14:15 uur
Vrijdag
08:15 tot 14:15 uur
Graag ontvangen we input onder het genot van een kopje koffie of thee, Tot de 21 e mei.
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Begin schooldag
Kwaliteit van het onderwijs begint bij de intrinsiek motivatie van de kinderen. Intrinsieke motivatie
wordt in vaktermen ook wel eigenaarschap genoemd. Door eigenaar te zijn van je leerproces maak je
keuzes die ten dienste staan van je ontwikkeling. In de afgelopen ander halfjaar heeft het team ervoor
gezorgd dat de kinderen om 08:15 uur binnen kunnen komen en tijdens de inloop aan een activiteit /
leerdoel kunnen werken. De kinderen werken vanuit motivatie aan hun taak. Om 08:30 uur sluiten we de
deuren en is het belangrijk dat er rust in de school is en dat iedereen zijn of haar taak uit kan voeren.
Dit geldt voor zowel de leerling als voor de leerkracht.
Kwaliteit van het onderwijs hangt niet alleen af van het hebben van eigenaarschap. Maar ook van het
hebben van voldoende tijd. Tijd om met je taak bezig te zijn, tijd om je nieuwe leerstof / onderdelen
eigen te maken.
Voor de leerkrachten betekent tijd – tijd voor het kind - . Tijd voor het kind om hem/haar te begeleiden
en te coachen. Vanaf 08:30 uur tot aan het eind van de ochtend en vanaf 13:15 uur tot eind van de
middag vraag ik aan de leerkrachten, hun tijd zo in te richten dat uw zoon/dochter kwalitatief goed
onderwijs krijgt. Dit betekent dat de leerkrachten dan ook de ruimte moeten hebben om met de
leerlingen aan de slag te kunnen zijn.
Wat betekent dit voor de 1e schooldag na de hemelvaart, 3 juni.
Vanaf maandag 3 juni kan alleen nog de hoofdingang gebruikt worden, als u uw zoon/dochter naar school
brengt na 08:30 en na 13:15 uur.
De deur bij de onderbouw zal dan niet meer worden open gedaan.
Uw zoon / dochter kunt u dan alléén naar binnen laten gaan. Waarna hij/zij zelf naar de groep loopt of
door een van de leerkrachten bij de hoofdingang wordt opgevangen en mee zal lopen naar de klas.
Ouders die in de onderbouw bij het gaan van de 2e bel de school willen verlaten, verzoeken we vriendelijk
om de hoofduitgang te gebruiken. Hierdoor zorgen we er samen voor dat de deur in de onderbouw na
08:30 uur gesloten blijft.
Wat betekent dit voor de periode van 13 t/m 21 mei?
Aan de teamleden vraag ik om bovenstaande in acht te nemen. Dit betekent dat zij u bij het sluiten van
de deur naar de hoofdingang zullen verwijzen. Wellicht zal dit in het begin misschien een ongemakkelijk
gevoel geven, zowel voor de teamleden als voor u als ouder/verzorger.
Het is toch immers een kleine moeite om even de deur open te doen. Voor een teamlid is het lastig om u
naar de hoofdingang te verwijzen. Hiervoor vraag ik dan ook uw begrip.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben m.b.t. bovenstaande dan bent u van harte welkeom om even
binnen te stappen. Ben ik op dat moment niet in de gelegenheid om u te wood te staan, dan maak ik graag
een afspraak met u.
Hopende u voor zover voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Arnold Eijgelsheim
directeur
(N.B.: door voor de officiële lestijd ruimte te bieden van 15 minuten per dagdeel om de school te betreden. Kunt u of uw zoon/dochter er voor zorgen dat, bij
het sluiten van de schooldeuren, de lessen gevolgd kunnen worden. Na 08:30 uur en 13:15 uur wordt binnen komst als te laat gezien en zal dit opgenomen worden
in het leerling administratiesysteem. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op deze registratie. Bij veelvuldig te laat binnen komen wordt dit opmerkt als
ongeoorloofd schoolverzuim en is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar).
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Trots als directeur
Afgelopen week ben ik verrast door de kookkunsten van de kinderen
van groep 8 van sushi, quacamole naar humus en voor de zoetekauw
brownie(t!)😊 Een wereldreis voor de mond.
Vanochtend stond er als verrassing een bordje spaghetti op mijn
bureau.
Mooi om te zien dat de leerlingen binnen de Daltonkernwaarden
Zelfstandigheid en Verantwoordelijkheid, de ruimte krijgen om te
koken en bakken aan de zelf gemaakte mobiele keukens.

Klassenagenda
Toetsen

Thema’s

Groep 1/2a

Groei & bloei

Groep 1/2b

Groei & bloei

Groep 3

Groei & bloei

Groep 4

Groei & bloei

Groep 5

Alles apart: week 10

Groep 6

Alles apart: hoofdstuk 10

Groep 7

Alles apart

Groep 8

Techniek

Mei 2019
Ma.
Wo.
Di.
Di.
Wo.

13 t/m do. 16 mei
22 mei
21 mei
28 mei
05 juni
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Minivierdaagse
Korfbaltoernooi
Unieke zaken
Bonte hond vadertje & moedertje
Leerlingen groep 4 vrij!

groep 1 t/m 4
groep 3 t/m 7
groep 3
groep 6
Groep 4

Spijkenisse, 9 mei 2019
Onderwerp: BSO de Vuurvogel
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Met veel plezier willen wij u laten weten dat vanaf het nieuwe schooljaar 2019/2020 Kinderopvang
Mundo een BSO gaat starten in basisschool de Vuurvogel.
Graag stellen wij ons even kort aan u voor;
Kinderopvang Mundo biedt al meer dan 40 jaar een veilige en vertrouwde opvang in een uitdagende
omgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dat doen we op ruim 30 locaties in de regio Rijnmond.
In Spijkenisse hebben wij al jarenlang locaties in de Maaswijk, Waterland en Schenkel en vanaf het
nieuwe schooljaar ook in de Hoek.
Op woensdag 15 en donderdag 16 mei zijn wij van 8.00 tot 9.00 uur aanwezig op de Vuurvogel
om ons persoonlijk aan u voor te stellen en meer te vertellen over onze mooie opvang. Verder wil ik u
graag uitnodigen om onze website https://www.kinderopvangmundo.nl/ te bezoeken voor meer
informatie.
Mocht het niet lukken om deze momenten langs te komen en heeft u wel interesse dan kunt u contact
opnemen met onze collega’s van Ouder en Kind Services via 010-3134903 of
via Ouderkind@kinderopvangmundo.nl .
We zien u dan graag!
Met vriendelijke groeten,
Namens Kindervang Mundo,
Sabrina Kerkhof, Clustermanager
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ROUTE MINI-4-DAAGSE 2019

•

Zijn oversteek/kruispunten.

Eerste
-

avond: Maandag 13 mei 2019
Vanaf schoolplein richting Kraanvogelhoek
Linksaf Kraanvogelhoek
Rechtdoor Valkhoek
Voor de Paradijvogelhoek linksaf het bruggetje over richting het Penta College
De Ritte langs het Penta College (Hekelingseweg)
Linksaf Hoeklaan
Linksaf Sperwehoek
Rechtsaf Havikhoek
Bruggetje over
Rechtsaf Vereijleweg
Hoeklaan oversteken
Rechtsaf Hoeklaan
Linksaf het park in (voor Delta)
Rechtdoor voetpad volgen
Linksaf langs speelveld de Talinghoek in
Rechtsaf 1ste bruggetje op de Talinghoek over naar de Albatroshoek
Rechtsaf Albatroshoek
Uitlopen tot de Eendenhoek
Rechtsaf Ibishoek
Rechtsaf bruggetje over naar de Scholeksterhoek
Rechts aanhouden op de Scholeksterhoek
Hoeklaan oversteken naar Gruttohoek
Linksaf Ganzenhoek
Rechtdoor Zwanenhoek
Rechtsaf naar het schoolplein van “De Vuurvogel”
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•

Zijn oversteek/kruispunten.

Tweede avond: Dinsdag 14 mei 2019
Rechtdoor Roerdomphoek
Rechtsaf Hoeklaan
Linksaf Hekelingseweg
Linksaf de B. de Roijstraat op
Rechtdoor B. de Roijstraat
Linksaf J. Heijwegenlaan
Linksaf Zinkseweg
Rechtsaf W. Plokkerstraat
Viaduct onderdoor
Linksaf bruggetje over
Linksaf viaduct onderdoor
Rechtsaf fietspad volgen
Hoeklaan oversteken
Linksaf 2de bruggetje over Lyrapad op
Rechtsaf Virgostraat in
Rechtdoor Carona op
Linksaf Planetenlaan op
Linksaf Neptunusstraat op
Bruggetje over richting Valkhoek
Linksaf Valkhoek
Oversteken naar Kraanvogelhoek
Rechtsaf naar het schoolplein van “De Vuurvogel”
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•

Zijn oversteek/kruispunten.

Derde avond: Woensdag 15 mei 2019
-

Vanaf het schoolplein richting de Zwanenhoek
Linksaf Zwanenhoek
Rechtdoor Ganzenhoek
Linksaf Nieuwe Westdijk
Linksaf tweede fietspad via parkeerplaats (Apolloplein)
Rechtsaf Apollostraat
Linksaf Sagittastraat
Rechtsaf Chr. Huijgenslaan
Rechtsaf Copernicuslaan
Linksaf Aldebaranstraat
Linksaf Galileinlaan
Oversteken (Planetenlaan)
Rechtsaf Planetenlaan
Linksaf Grote Beerstraat
Rechtdoor fietspad op
Linksaf fietspad volgen
Linksaf fietspad volgen tot de wijk “De Hoek”
Rechtsaf fietspad naar de wijk “De Hoek”
Linksaf Valkhoek
Oversteken naar de Kraanvogelhoek
Rechtsaf naar het schoolplein van “De Vuurvogel”

weekbrief

•

Zijn oversteek/kruispunten.

Vierde avond: Donderdag 16 mei 2019
-

Vanaf het schoolplein richting Kraanvogelhoek

-

Linksaf Kraanvogelhoek

-

Rechtdoor Valkhoek

-

Voor de Paradijsvogelhoek linksaf het bruggetje over richting het Penta College

-
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-

Rechtsaf fietspad Hekelingseweg

-

Linksaf Hekelingseweg oversteken

-

Rechtdoor fietspad Anth. v. Nootstraat

-

Linksaf Breeweg

-

Direct rechtsaf A. van Bronckhorstlaan

-

Rechtsaf Breestraat

-

Rechtdoor Raadhuislaan (langs Gemeentehuis)

-

Rechtsaf J.C. Sterrenburgstraat

-

Rechtdoor Centrumpark

-

Rechtsaf P.J. Bliekstraat,

-

Rechtsaf Schoutstraat (voor politiebureau langs)

-

Rechtdoor fietspad Anth. v. Nootstraat

-

Rechtdoor Hekelingseweg oversteken

-

Rechtsaf Hekelingseweg

-

Linksaf Toekanhoek

-

Linksaf Valkhoek

-

Rechtdoor Kraanvogelhoek

-

Rechtsaf naar het schoolplein van “De Vuurvogel”
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