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Beste ouders,
Hierbij vragen wij weer uw aandacht voor de berichten in deze Vogelvlucht.
Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden…
Jaarplan 2018-2019
In de vorige Vogelvlucht hebben we u wat verteld over de verbeterplannen
in de bouwen. De bouwcoördinatoren stellen zich in deze Vogelvlucht aan
u voor. Zij hebben de verbeterplannen n.a.v. allerlei input geschreven. In
deze verbeterplannen zitten onderdelen die we als groep 1 t/m 8
behandelen, maar ook bouwspecifieke zaken. Het onderwijs is continu in
beweging. Een leven lang leren in een lerende organisatie is aan de orde
van de dag op de Vuurvogel. We verbeteren ons n.a.v. behaalde
resultaten (toets gegevens, sociaal emotionele gegevens, eigenaarschap,
etc.) op allerlei gebied. Zo krijgt de instructie in groep 1 t/m 8 dit kalenderjaar aandacht. We worden hierin door
experts begeleid. Nu vraagt u zich misschien af of er in het verleden dan geen goede instructie plaats heeft
gevonden. Zeker wel! Maar soms moeten zaken weer aangescherpt worden. En ook vanuit de literatuur komt er
steeds nieuwe kennis bij. Het wordt steeds duidelijker dat een goede instructie het leereffect
bevordert. Ook wordt begrijpend luisteren/lezen schoolbreed aangepakt. Naast de methode
begrijpend lezen wordt bij alle vakken gebruik gemaakt van zgn. Hogere Denk Orde Vragen.
Hierdoor krijgen kinderen meer begrip over de inhoud van de tekst. De tekst staat centraal en niet
de vragen.
Goed lezen wat er staat en goed luisteren wat er gezegd wordt, heeft veel invloed op het leren.
Constant verbeteren is aan de orde van de dag. Vandaar de titel: ’Je hoeft niet ziek te zijn om
beter te worden…’ De verbeterplannen van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw vormen
samen het jaarplan 2018-2019.
Weglopen van school? Geen optie!
Soms zijn er leerlingen die om wat voor reden dan ook de school uitlopen. Soms uit boosheid, omdat ze gepest
worden of omdat ze boos zijn op de leerkracht. Weglopen uit school is hoe dan ook geen optie. We hebben een
protocol ‘beleid gewenst gedrag’ wat binnen afzienbare tijd op de website zal komen. Daarin wordt voorzien wat
de stappen zijn om de kinderen terug te krijgen in school. Ons streven is de kinderen mee te geven dat weglopen
niet de juiste keuze is. Soms spreken we prikkelarme ruimtes af waar kinderen zelf heen mogen gaan om tot rust
te komen. Dat gaat dus wel eens mis. Mocht uw kind onder schooltijd thuiskomen of telefonisch contact met u
zoeken, wilt u dan zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Misschien ook goed om thuis dit met uw kind(eren)
te bespreken.
Studiedag 29-10-2018
Denkt u er aan dat de maandag na de herfstvakantie een studiedag is en dat de kinderen dus niet naar school
gaan.
Fietsenstallen
Ik sta vrijwel iedere morgen bij het hek om alle kinderen en ouders te verwelkomen. Mooi om te zien dat kinderen
netjes van de fiets afstappen en sommigen een beetje oogcontact nodig hebben. De meeste kinderen weten
inmiddels waar ze hun fiets kunnen stallen. Maar om het nog duidelijker te maken hebben we de bordjes (die er
ooit hebben gehangen) vernieuwd.

Wij wensen u een heel fijne herfstvakantie!
Hartelijke groet, namens het team van de
Vuurvogel
Kees van Lummel
Directeur PCBO De Vuurvogel
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Voorstellen bouwcoördinatoren
De organisatiestructuur op de Vuurvogel is als volgt: directeur, adjunct directeur en 3 bouwcoördinatoren;
onderbouw (groep 1,2,3), middenbouw (groep 4 en 5) en bovenbouw (groep 6,7,8).
De coördinatoren zijn medeverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit in de bouw en regelen de dagelijkse gang
van zaken. Taken die hierbij horen zijn bijvoorbeeld het schrijven, uitvoeren van het verbeterplan, het regelen van
vervanging bij ziekte, het maken van diverse roosters, etc. (Over de verbeterplannen heeft u kunnen lezen in de
vorige Vogelvlucht). Ook zijn zij de contactpersonen als er iets speelt binnen de bouw of als u vragen of
opmerkingen heeft.
De coördinator van onderbouw is Annette Vegter, van de middenbouw Martine Staal en van de bovenbouw
Esther van Montfrans.
Wij hopen dat wij er aan kunnen bijdragen dat uw zoon/dochter zich optimaal kan ontwikkelen.
'Neem de ruimte, laat je zien'.
a.bakker@pcboamersfoort.nl
m.staal@pcboamersfoort.nl
e.vanmontfrans@pcboamersfoort.nl
Portfoliomoment
Aankomende 15 november staat is er een portfoliomoment gepland. Dit portfoliomoment wordt vervangen door
een kijkmoment, aangezien het portfolio samen met het rapport mee naar huis gaat. Deze middag kunt u een
kijkje nemen in de klas van uw kind. Het kijkmoment is in alle groepen van 14.00 uur tot 14.30 uur. Graag zien wij
u dan!
Schoolfotograaf
Op woensdag 14 en donderdag 15 november a.s. komt de schoolfotograaf op school!
Net als afgelopen jaar zullen er onder schooltijd al broertjes/zusjes foto’s worden gemaakt. De oudste kinderen
moeten hiervoor minimaal in groep 6 zitten. Inschrijven hiervoor is niet nodig!
Wanneer (nog) niet alle kinderen van het gezin op de Vuurvogel zitten of wanneer het oudste kind niet in groep 6
of hoger zit, hebben we ook verschillende mogelijkheden gecreëerd na schooltijd op deze 2 dagen.
Meer informatie volgt na de herfstvakantie.
De schoolfotograafcommissie
Werkzaamheden rotonde nr. 6: komt u ook op de fiets?
Van de gemeente hebben wij het volgende bericht ontvangen m.b.t. werkzaamheden aan rotonde nr. 6:
Via deze weg wil ik u op de hoogte stellen van de werkzaamheden aan rotonde 6. In week 43 en 44 gaan wij
reconstructiewerkzaamheden uitvoeren.
De rotonde is alleen voor doorgaand (auto)verkeer op de Laakboulevard bereikbaar.
De fietsers worden omgeleid doormiddel van bebording, via de doorsteek Baak van Domburg en Rotonde 5.
In de bijlage kunt u meer lezen over de werkzaamheden.
Als u nog vragen heeft dan kunt u mij via onderstaand nummer bereiken.
Met vriendelijke groet,
Maurice Reinink | Gemeente Amersfoort | Afdeling: Programma’s en Projecten |
Functie: Projectmanager | Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag|
T 033 4695013 | M 06 52513006|T 14 033|Bezoekadres: Stadhuisplein 1 | www.amersfoort.nl
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Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau
Graag vragen wij uw aandacht voor Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland
een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in landen als Ghana en
Sri Lanka. Zo laten kinderen weten dat ze denken aan een leeftijdsgenootje ver weg, die opgroeit in armoede.
Ook wij als Vuurvogel doen dit jaar van harte aan deze actie mee.
Als Vuurvogel proberen we in totaal 300 schoenendozen voor onze rekening te nemen. We kunnen daarbij niet
zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter een schoenendoos vullen met schoolmateriaal,
toiletartikelen en speelgoed? U kunt ook één doos per gezin vullen.
Wat wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen mee naar huis hebben genomen. We vragen u
de barcode in de Schoenmaatjesfolder online te activeren en de verzendkosten van de schoenendoos per Ideal
te betalen. Vervolgens kunt u de sticker in zijn geheel op de doos plakken. Edukans laat weten waar de
schoenendoos is uitgedeeld. Zet u even een vinkje op de barcodesticker als hij is geactiveerd?
Wilt u ervoor zorgen dat de spullen in de schoenendoos heel en schoon zijn? Graag ontvangen wij de gevulde
schoenendoos uiterlijk 9 november.
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!

Activiteiten van ABC de Laak
Wij werken samen!
Basisscholen De Vuurvogel en Gondelier, kinderopvang Partou en Humanitas en
welzijnsorganisatie Indebuurt033 werken samen. Wij zorgen ervoor dat kinderen hun talenten
kunnen ontwikkelen en tot hun recht komen in hun eigen wijk.
Rappen Altijd al een rapper willen worden? Dit is jouw kans! Onder begeleiding van Della Dix & Bluesbroeder
leer je in 6 weken de basis van rapmuziek maken. Van het schrijven van je eigen rap en die
opnemen in een echte studio, tot het performen van je eigen nummer tijdens een echt
optreden! In deze workshop van 6 lessen komt echt alles aan bod! Dus schrijf je in want Vol =
Vol. Woensdag van 14.30-16.00 uur in jongerencentrum de Brink. Start 14 november. 9-12 jaar.
Workshop Spaans
!Ola. Leer op een vrolijke manier Spaans praten. De taal van zon, voetbal en Sinterklaas! Acht
workshops op woensdagmiddag van 14.30-15.30 In het schoolgebouw van de Laak. Start:31
oktober. Voor kinderen van 9-12 jaar.

Groepstraining voor kinderen van gescheiden ouders
‘Jonge Helden Kameleon training’ 8 tot 12 jaar. Kinderen leren spelenderwijs hun gevoelens
benoemen, worden zich bewust dat de scheiding niet hun schuld is, leren van elkaar en krijgen
meer zelfvertrouwen.
8 keer op dinsdag van 15.15 tot 16.45. Start 30 oktober. Een begin- en eindgesprek met ouders
maakt deel uit van deze gratis training.
Mindfulness voor kinderen ‘aandacht werkt’
Training voor kinderen die druk zijn in hun hoofd, moeite hebben zich te concentreren, zich
onzeker voelen of snel boos worden. Acht keer op vrijdag van 14.15-15.15. Voor kinderen van
9-12 jaar. Start: 2 november.
Een begin- en eindgesprek met ouders is onderdeel van de training.
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SRO Sportbuurtkids Elke maandag een andere sport van 14.15 tot 15.15 in het Kai Park. 1
euro per keer. Hockey, rugby, voetbal, tikspelen en meer! Er komen verschillende sporten langs
bij de Sportbuurtkids! Wil je iets anders doen? Samen met de gymleerkracht vullen jullie het
programma met verschillende sport- en beweegactiviteiten.

Sportivate Club Voor een euro per keer op donderdagen lekker sporten in het Kai Park met de
trainers van Sportivate. Bekend van de sport-en beweegpauze op donderdag waarin kinderen
van beide scholen samen sporten en bewegen. 14.30-15.30.
Kijk op www.abc-amersfoort.nl voor alle workshops en trainingen van ABC in de wijk.
Inschrijven voor trainingen en workshops via www.abc-amersfoort.nl

Voor in uw agenda:
Maandag 22 oktober t/m maandag 29 oktober: herfstvakantie
Donderdag 8 november: er verschijnt weer een Vogelvlucht
Komende weeksluiting:
2 november
A
3a
9 november
B
4b
De ouders van de kinderen uit de genoemde groepen zijn hierbij van harte uitgenodigd.
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