Vogelvlucht
donderdag 22 november 2018
agenda – week 48

agenda – week 49

maandag
26 november

maandag
3 december

dinsdag
27 november

dinsdag
4 december

woensdag
28 november

woensdag
5 december

Sinterklaas: les tot 13:00 uur.

donderdag
29 november

donderdag
6 december

Studiedag: de kinderen zijn vrij.
Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.

vrijdag
30 november

Weeksluiting:
B
8B
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep
zijn hierbij van harte uitgenodigd.
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vrijdag
7 december

Geen weeksluiting.

Neem de ruimte, laat je zien!

De Vuurvogel is er
voor u!
De Vogelvlucht is
voor u! Voor ons
belangrijk om op
een duidelijke
manier met u te
communiceren over
het reilen en zeilen
op de Vuurvogel. Op donderdag krijgt u één keer in de twee
weken onze nieuwsbrief. Een nieuwe lay-out is ontwikkeld
om het beter leesbaar te maken. We proberen om alle
andere mail op een andere dag naar u te sturen, zodat op
donderdag alleen de nieuwsbrief de aandacht krijgt. Er
wordt hard gewerkt door kinderen en leerkrachten. We
gaan voor goed onderwijs met een heldere visie:
‘Neem de ruimte, laat je zien!
Onze overtuiging is dat we leerkrachten (kinderen)
leren eigenaar te worden en te blijven van hun eigen
leerproces en uiteindelijk hun leven. We vinden dat dit
leren vooral gebeurt door te doen, te ervaren en vooral
door te reflecteren. Bovendien vinden wij dat al deze
onderdelen alleen echt tot ontwikkeling kunnen komen
als het leerproces plaats vindt samen met anderen.
Samenwerking met anderen heeft een optimaal
resultaat als ieder volledig in zijn of haar eigen kracht
is. Dat gebeurt door gebruik te maken van talenten. Wij
geloven er in dat talenten van leerkrachten (kinderen)
zichtbaar gemaakt moeten worden om gebruikt te
kunnen worden. Dit is nodig voor het proces van leren,
de samenwerking en zeker ook voor het vergroten van
het zelfinzicht.’
De gouden weken zijn wel zo’n beetje voorbij. Hoewel ik
denk dat iedere dag een gouden randje heeft. Wat is het
mooi om met kinderen te mogen werken. ‘Go(u)d in
handen’ zeg ik wel eens.
In deze weken vinden er oudergesprekken plaats. Goed om
samen met u op te trekken gericht op goed onderwijs voor
uw kind(eren). Vorige week was het na schooltijd gezellig
druk in school met ouders die in de groepen konden kijken,
waar schriften/methodes e.d. klaarlagen en de kinderen
alles uitlegden. Jl. woensdag waren er ouders die een
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presentatie bijwoonden van hun kind in het kader van
Briljant. Bij Briljant krijgen kinderen die meer uitdaging
nodig hebben op woensdag daar ruimte voor. Prachtig!
De school is weer in
Sinterklaassfeer
gebracht door de
ouderraad en
groep 8 heeft
meegeholpen.
We vinden uw
mening belangrijk.
Daarom starten we met
het Vuurvogelcafé. In
december de eerste keer. Daarover in deze Vogelvlucht
meer. Bij de start van 2019 op maandag 7 januari een
‘nieuwjaarskoffie’ met oliebol in de hal van school…
Daarna willen we vanuit de bouwen (dat betekent ouders
van de onderbouw – gr. 1 t/m 4, middenbouw – gr. 4 en 5
en bovenbouw – gr. 6 t/m 8) u over een door u te bepalen
thema uitnodigen om hierover met elkaar in gesprek te
gaan. Verdere info volgt t.z.t. Ik wens u veel leesplezier toe
met deze Vogelvlucht.
Hartelijke groet, namens het team van de Vuurvogel,
Kees van Lummel
Directeur PCBO De Vuurvogel

Intern begeleiders
De intern begeleider (IB’er) is verantwoordelijk voor de
leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende
taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over
kinderen. Zij voert ook gesprekken met ouders en
leerkracht over het kind.
Als de leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaan de
leerkracht en de IB’er samen onderzoeken wat een
passende oplossing is. Soms in samenwerking met het
wijkteam of het Samenwerkingsverband.
De IB’er ondersteunt leerkrachten bij het opstellen en
uitvoeren van (groeps)plannen. Verder geeft zij leiding aan
leerlingbesprekingen; dit zijn gesprekken die elk kwartaal
plaatsvinden, waarin alle leerlingen kort worden besproken
met de leerkracht(en).
De IB'er bereidt (de uitvoering van) zorgbeleid voor, volgt
de ontwikkelingen op het gebied van zorgbeleid en houdt
leerkrachten hiervan op de hoogte.
Soms vervult de IB’er een coachende rol, dan helpt zij
leerkrachten met beter klassenmanagement en didactisch
en pedagogisch handelen. In dat geval legt de IB’er
klassenbezoeken af en voert daar gesprekken over. Dit
alles in nauw overleg met de bouwcoördinator.
Op de Vuurvogel werken 3 IB’ers

Carin Scheele
groep 1, 2 en 3
di, wo en do

Mariska
Hakvoort
groep 4 en 5
di en do

Mirjam van de
Griek
groep 6, 7 en 8
ma, di, do en
vrij-ochtend

Mocht u zorgen hebben om de ontwikkeling van uw kind,
dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven.

Neem de ruimte, laat je zien!

Het Vuurvogelcafé: voel je welkom!
We willen alle ouders van harte uitnodigen in ons
Vuurvogelcafé in onze personeelsruimte. Het eerste
Vuurvogelcafé is op vrijdag 7 december van 8.30 tot 9 uur.
In het Vuurvogelcafé willen Kees en andere directieleden
met u in gesprek gaan. Wat houdt u bezig? Waar wilt u over
meepraten? Over welke onderwerpen mag het gaan in een
volgend café? We willen graag uw stem horen met als doel
onze ouderbetrokkenheid te vergroten. Komt u ook een
kopje koffie drinken? We hopen op een grote opkomst!

Ben jij die toezichthouder die weet te balanceren
tussen ondersteunen, kritisch toezien en inspireren tot
vernieuwing?
De Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs
voor Amersfoort zoekt twee nieuwe leden voor haar raad
van toezicht (per direct en mei 2019).
Wil jij een maatschappelijke bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van een moderne onderwijsorganisatie en
indirect aan de ontwikkeling van kinderen, ligt je expertise
op het gebied van ICT & financiën óf onderwijs en past jou
de rol van inspirerende sparring partner, zowel voor
collega’s in de raad van toezicht als voor het college van
bestuur?
De link naar de vacature:
https://vacatures.pcboamersfoort.nl/leden-raad-vantoezicht.
Bij PCBO Amersfoort werken 12 reguliere basisscholen en
1 school voor speciaal basisonderwijs samen. Deze
scholen staan verspreid over de verschillende wijken van
Amersfoort. Ruim 350 medewerkers geven en
ondersteunen modern christelijk basisonderwijs aan ruim
3500 kinderen. Kernwaarden voor het dagelijks denken en
handelen zijn Lef, Ruimte en Verantwoording.
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Neem de ruimte, laat je zien!

Recycle Sint/Speelgoedruilmarkt
Waarom zou je elk jaar alles nieuw kopen als je ook kunt
ruilen en tegelijkertijd die ontiegelijke speelgoedberg in je
huis verkleint? Recycle Sint wil dat zoveel mogelijk families
meedoen en speelgoed een tweede leven geven op de
speelgoedruilmarkt. Het is dé manier om het
Sinterklaasfeest duurzaam én voordelig te vieren.
Recycle Sint is de initiatiefnemer van de
Speelgoedruilmarkt. Deze markt vindt dit jaar alweer voor
de zesde keer plaats, op verschillende locaties in het land.
Dit jaar voor het eerst in Amersfoort!
Wil je komen naar een Speelgoedruilmarkt in Amersfoort?
Sprokkel dan snel alle spelletjes, speelgoed en knuffels bij
elkaar waar jouw kind niet meer naar omkijkt en breng ze
mee. Want daar kan een ander kind heel blij van worden.
En jouw kind wordt weer hartstikke stapeldolgelukkig met
het nieuwe speelgoed van een ander. Mooi toch?
Woensdag 28 november, 18:30 uur, S Heeren Loo,
Gebouw de Trefhorst, Bruispad 2, Amersfoort.
Femke van den Broek, Sinan Arends, Sanne HendriksManders
http://recyclesint.org

