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Beste ouders,
Hierbij vragen wij weer uw aandacht voor de berichten in deze Vogelvlucht.
Studiedag 29 oktober
De maandag na de herfstvakantie hebben de kinderen hopelijk genoten van een extra dagje vakantie. De
leerkrachten waren deze dag allemaal aanwezig op school om met elkaar te werken aan nog beter onderwijs voor
uw kind.
Wat hebben wij deze dag gedaan?
Na de opening van Kees van Lummel hebben we informatie gekregen over de schoolbibliotheek die in januari
open zal gaan. De 2 leesconsulenten, die straks ook een aantal uur per week bij de bibliotheek en school
betrokken zullen zijn, hebben ons enorm enthousiast gemaakt! We kijken er naar uit!
Raakt u hier ook enthousiast van? We kunnen uw hulp goed gebruiken. U kunt dan een mail sturen naar
bibliotheek.vuurvogel@pcboamersfoort.nl
In de ochtend zijn we aan de slag gegaan met 4 keer wijzer.
De groepen 1 t/m 4 werken met thema's. Deze thema's bereiden de leerkrachten zelf voor. Thema's die
voorbereid zijn, zijn o.a. water, je lijf en wonen.
De groepen 5 t/m 8 zijn begonnen met aardrijkskunde en topografie. Vorig schooljaar draaiden we alleen nog
geschiedenis thema's, daar komt nu dus aardrijkunde en topografie bij.
De middag draaide om EDI (effectieve directe instructie model) o.l.v. Expertis, een onderwijs adviesbureau.
We nemen onze instructie nauwkeurig onder de loep. Waar kunnen we nog effectiever les geven met betrokken
leerlingen die op het puntje van hun stoel zitten. In alle klassen verschijnen nu wisbordjes, beurtenstokjes en
zichtbare doelen. Misschien is het mooi om aan uw zoon/dochter te vragen wat ze hier al van terug zien in de
klas.
We hopen u zo een inkijkje te hebben geven in hoe wij werken aan verbetering van ons onderwijs. Bij vragen kunt
u altijd één van de bouwcoördinatoren benaderen.
Schoolfruit
Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kind(eren) op school gratis drie stuks
groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook
zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groenten te eten. Dat is
niet alleen gezond, maar ook leuk!
Uit ervaring van voorgaande jaren weten we dat kinderen in de groei soms niet
voldoende hebben aan het schoolfruit en/of dat ze de groentes of fruitsoort niet
altijd lekker vinden. Daarom ons advies om op woensdag, donderdag en vrijdag een houdbaar 10 uurtje in de tas
te stoppen. De ouderraad heeft iedere klas snijplank, mesjes en appelsnijder geschonken. Heel erg bedankt!
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente
uw kind(eren) ontvangen? Schrijf u dan in voor de
nieuwsbrief via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.
We zien uit naar een fruitige periode waarin kinderen
in aanraking komen met verschillende groentes en
fruitsoorten!
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Bericht van Sintcommissie
Sinterklaas komt zaterdag 17 november in Nederland aan.
Hieronder staat belangrijke informatie over hoe wij het Sinterklaasfeest op de Vuurvogel vieren op woensdag 5
december 2018 van 8.30 tot 13.00 uur en wat er gaat gebeuren in de weken ervoor.
Groep 1 t/m 4:
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen ook dit jaar hun schoen zetten. Dit doen we op woensdag 21
november.
Wilt u vanaf maandag 19 november een schoen (voorzien van naam) meegeven aan uw kind?
Groep 5 t/m 8:
De onderbouwgroepen 1 t/m 4 krijgen op 5 december een cadeautje van Sinterklaas.
De groepen 5 t/m 7 gaan lootjes trekken. Hiervoor hebben wij van Sinterklaas per kind € 3,- gekregen.
Dit bedrag krijgt iedere leerling samen met het getrokken lootje mee naar huis in de week van 19 november.
Het is de bedoeling dat er voor dat hele bedrag iets leuks gekocht wordt voor een klasgenoot. Je schrijft er een
gedichtje bij en maakt ook een surprise, een zelfgemaakte creatieve verpakking. Deze neem je op maandag 3 of
dinsdag 4 december mee naar school.
Er worden vaak prachtige en grote surprises geknutseld. Vanwege ruimtegebrek in de klaslokalen mogen de
surprises niet eerder mee naar school genomen worden.
De leerlingen van de groepen 8 maken geen surprises en gedichten. Zij kopen wel een cadeautje. Met die
cadeautjes wordt het Sint-dobbelspel gespeeld in de klas.
Voor alle groepen:
We verwachten alle leerlingen op 5 december om 8.20 uur in de klas. De leerkrachten lopen daarna met hun
groep naar het plein voor de intocht.
Eten en drinken voor in de ochtendpauze en de lunch moeten de kinderen zelf meenemen. Wel wordt er die
ochtend nog extra limonade gedronken en wat lekkers gegeten in de groep.
Om 13.00 uur is het feest afgelopen en gaat de school uit.
Vol verwachting klopt ons hart……!
Voor in uw agenda:
Woensdag 14 november en donderdag 15 november: schoolfotograaf
Donderdag 15 november: kijkmoment 14:00-14:30 uur
Donderdag 22 november: een nieuwe Vogelvlucht verschijnt
Vrijdag 23 november: studiedag, de kinderen zijn vrij
Komende weeksluiting:
16 november
A
6a
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep zijn hierbij van harte uitgenodigd.
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