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Beste ouders,
Hierbij vragen wij weer uw aandacht voor de berichten in deze Vogelvlucht.
Verbeterplannen
Het doel van de vorig schooljaar gestarte verbeterplannen is om een onderwijsverbetering op gang te brengen
met en door de leerkrachten van de Vuurvogel. Het plan is geschreven door de bouwcoördinator in
samenwerking met de leerkrachten.
Graag willen wij u op de hoogte stellen van de inhoud van de plannen.
Doelen voor het hele team
Dit schooljaar wordt het team geschoold op het geven van een zo effectief mogelijke instructie. Wij leren o.a. het
correct en eenduidig formuleren van doelen, het werken met wisbordjes en omgaan met verschillen. In de
Vogelvlucht zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van deze ontwikkeling.
Ook is er dit schooljaar weer aandacht voor begrijpend lezen. Vorig jaar heeft het team scholing gehad van een
taal-expert. De leerkrachten hebben geleerd hoe een effectieve begrijpend lezen les te geven. Dit schooljaar
gaan we hier verder mee aan de slag.
4x Wijzer wordt dit schooljaar verder ingevoerd. Vanaf groep 5 wordt naast geschiedenis ook aardrijkskunde
ingevoerd. In de bovenbouw leren de leerlingen te reflecteren op hun manier van werken tijdens een 4x wijzer
thema.
Ook de ontwikkeling van het portfolio staat niet stil. Dit schooljaar worden er meer ontwikkellijnen ingevoerd. Het
resultaat hiervan kunt u zien in het rapport wat de leerlingen 2 keer per jaar mee naar huis krijgen.
Onderbouw specifieke doelen
De reken en de taaldoelen worden opgefrist. De leerlingen oefenen met deze doelen ook in de hoeken.
De onderbouw gaat onderzoeken hoe de leerlingen het beste gevolgd kunnen worden op de diverse
ontwikkelingslijnen. Welk systeem helpt hier het beste bij?
Bovenbouw specifieke doelen
Er wordt een groot aantal nieuwe laptops aangeschaft. Dit jaar gaat de bovenbouw onderzoeken hoe we deze
laptops het beste kunnen inzetten.
Een werkgroep gaat voor de bovenbouw op zoek naar vernieuwend pluswerk voor rekenen. We hopen een
methode te vinden die de leerlingen meer onderzoekend laat leren.
We willen graag dat de leerlingen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren. Een middel om dit te
bereiken is een weektaak. Dit schooljaar gaan wij een ontwerp maken voor een nieuwe weektaak waar de
kinderen meer verantwoordelijkheid door krijgen.
Ouder-/schoolreisbijdrage
We willen u graag informeren over de ouder- en de schoolreisbijdrage voor het schooljaar 2018-2019.
Wat is de ouderbijdrage en waarom moet ik die betalen?
Het (leerplichtige) onderwijs wordt volledig vergoed door de overheid. Voor extra activiteiten mogen scholen een
vrijwillige ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage wordt o.a. gebruikt voor: Kinderboekenweek, Sintfeest
(cadeautjes), Kerstfeest, Paasfeest, Sport- en Speldag en overige activiteiten. Zonder uw betaling is het
organiseren van deze feesten en activiteiten niet (goed) mogelijk op de manier zoals wij die het alle kinderen
gunnen. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 22,50 en zal in oktober worden geïnd.
Hoe werkt dat met de schoolreisbijdrage?
De schoolreisbijdrage wordt afzonderlijk bepaald. De schoolreisjes worden volledig bekostigd uit de ontvangen
betalingen hiervoor. Wanneer wij deze bijdrage niet zouden ontvangen, heeft dit gevolgen voor de schoolreisjes
(andere locaties, wel/geen lunch). De schoolreisbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 27,50. De
schoolreisbijdrage zal geïnd worden in maart.
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Betaling ouderbijdrage
In de komende weken ontvangt u van de Ouderraad een e-mail met de factuur voor de betaling van
de ouderbijdrage. Indien u een automatische incasso heeft afgegeven dan wordt de € 22,50 automatisch van uw
rekening afgeschreven in oktober. Let op: op de factuur staat of u een automatische incasso heeft afgegeven.
In het geval dat er geen automatische incasso is afgegeven dan verzoeken wij u de factuur, die is bijgesloten bij
de e-mail van de Ouderraad, zelf te betalen.
Indien u in de toekomst ook via automatische incasso wilt gaan betalen dan verzoeken wij u het incassoformulier
(zie bijlage bij de Vogelvlucht) in te vullen en in te leveren bij de administratie op school.
Mochten er vragen zijn omtrent de ouder-/schoolreisbijdrage dan kunt u per mail uw vraag
stellen: or.vuurvogel@pcboamersfoort.nl
Schoolfruitprogramma
Van 13 november tot en met 20 april doet de Vuurvogel mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen
krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt. Met EUSchoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen
gezond, maar ook leuk!

Kinderboekenmarkt
In de bijlage vindt u een uitnodiging voor de kinderboekenmarkt op 12 oktober.
Voor in uw agenda:
Donderdag 18 oktober: er verschijnt weer een Vogelvlucht
Maandag 22 oktober t/m maandag 29 oktober: herfstvakantie

Komende weeksluiting:
12 oktober
B
1/2b
19 oktober is er geen weeksluiting
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Andere ingekomen berichten
Kinderboekenweek in het Eemhuis
Op zondag 14 oktober van 13:00-17:00 uur vinden in het Eemhuis verschillende activiteiten plaats voor alle
leeftijden.
De activiteiten variëren van voorstellingen tot Virtual Reality activiteiten: kortom een fantastische dag voor alle
leeftijden (en ouders zijn uiteraard ook welkom).
In de bijlage vindt u de folder met het programma en de poster.
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