Vogelvlucht
donderdag 20 december 2018
agenda – week 52

agenda – week 1

maandag
24 december

Kerstvakantie

maandag
31 december

Kerstvakantie

dinsdag
25 december

Kerstvakantie

dinsdag
1 januari

Kerstvakantie

woensdag
26 december

Kerstvakantie

woensdag
2 januari

Kerstvakantie

donderdag
27 december

Kerstvakantie

donderdag
3 januari

Kerstvakantie

vrijdag
28 december

Kerstvakantie

vrijdag
4 januari

Kerstvakantie
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Neem de ruimte, laat je zien!

Vogelvlucht
donderdag 20 december 2018
agenda – week 2

agenda – week 3

maandag
7 januari

maandag
14 januari

dinsdag
8 januari

dinsdag
15 januari

woensdag
9 januari

woensdag
16 januari

Open ochtend 9:00 – 11:00 uur.

donderdag
10 januari

donderdag
17 januari

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.

vrijdag
18 januari

Weeksluiting:
A
1/2A
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep
zijn hierbij van harte uitgenodigd.

vrijdag
11 januari

Geen weeksluiting.
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Vuurvogelcafé
We vinden uw mening belangrijk.
Daarom starten we met het
Vuurvogelcafé. Vrijdagmorgen 7
december van 8.30-9.00 uur is het
eerste Vuurvogelcafé geweest. Deze
eerste ontmoeting stond in het kader
van luisteren naar u. Een goed gesprek gehad met twee
ouders over goededoelenacties om die dicht bij kinderen te
houden. Dan gaan deze goede doelen ook echt leven
onder de kinderen. Ouders die een interessant beroep
hebben bij een project iets in de groep over hun beroep
laten vertellen. Huiswerkbeleid. Visie op de website.
Kortom, goed om met u in gesprek te gaan.

U bent van harte welkom bij de start van het
jaar 2019 op maandag 7 januari voor een
'nieuwjaarskoffie' 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.

Trefwoord
Het thema van week 2 en 3 is: Leren.
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als
mens. Over leren en onderwijs als een voorwaarde voor
een betere wereld.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 2: Veertig dagen oud (Lucas 2, 22-33); Micha stelt
veel vragen (Bijbels verhaal).
Week 3: De twaalfjarige Jezus naar Jeruzalem, deel 1
(Lucas 2, 41-42); Nergens te vinden (Lucas 2, 43-51).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 2: Een nieuw begin (Lucas 3, 1-22); De doper
(Matteüs 3, 13-17).
Week 3: Nadenken in de woestijn (Lucas 4, 1-13); Profeet
zijn is gevaarlijk (Matteüs 14, 1-5 en Matteüs 11, 2-10).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 2: Kopje onder (Lucas 3, 1-22); Johannes doopt
Jezus (Matteüs 3, 13-17).
Week 3: In de woestijn (Lucas 4, 1-13); Johannes zegt
waar het op staat (Matteüs 14, 1-5 en Matteüs 11, 2-10).

Talentontwikkeling en Vier Keer Wijzer!
Naast alle cognitieve vaardigheden die er van onze
kinderen verwacht worden moet er ook aandacht zijn voor
andere (kern)kwaliteiten. Dan voel je je als “persoon” meer
gezien. Kernkwaliteiten worden beschreven als onze meest
eigene eigenschappen. Met andere woorden onze
talenten.
Niet elk talent komt zomaar bovendrijven en herken je
direct bij jezelf, je moet de kans krijgen dingen te
ondervinden en uit te proberen.
Om kinderen die kans te geven is op de Vuurvogel Vier
Keer Wijzer ingezet. Tijdens de lessen geschiedenis, en
sinds dit schooljaar ook aardrijkskunde, biedt de werkwijze
van Vier Keer Wijzer mogelijkheden om met allerlei
opdrachten zelfstandig aan de slag te gaan waardoor
kinderen ook hun eigen kwaliteiten ontdekken. Deze
opdrachten worden aangeboden met opdrachtkaarten, die
ingedeeld zijn volgens de meervoudige intelligenties van
Gardner. (taalknap, rekenknap, samen-knap, doe-knap,
muziek-knap, natuurknap, ik-knap, beeldknap).

.
Met het maken, doen, uitvoeren en ervaren van deze
opdrachten gaan de kinderen zelfstandig het thema verder
verkennen. Dat brengt verdieping van het onderwerp maar
tijdens dit proces komen eigenschappen als: ambitieus,
attent, kunstzinnig, flexibel, oplossingsgericht, nuchter,
onderzoekend, positief, zorgvuldig, geduldig, eerlijk,
enthousiast, tactvol etc. etc. ook bovendrijven. Soms voor
kinderen heel verrassend……”is dat een talent, vind je dat
een goede eigenschap van mij?”. Talentontwikkeling in
samenhang met de leeromgeving is dus belangrijk.

k wens u, namens het team van de Vuurvogel, gezegende
kerstdagen toe.
Kees van Lummel
Directeur PCBO De Vuurvogel
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Talentontwikkeling is dan niet alleen maar leuk, maar ook
een ontdekking van het eigen kunnen en zelfbevestiging.
In het filmpje (bijlage) is te zien hoe een aantal
leerlingen de eigen creativiteit, de eigen interesse in
computers en eigen talenten tijdens het bedenken en
maken van het filmpje goed weet samen te voegen met het
thema ontdekkingsreizigers.
Bibliotheek op school
Zoals u wellicht weet starten wij dit schooljaar met de
bibliotheek op school. Tijdens de boekenmarkt zijn er veel
van onze oude boeken verkocht. De overige boeken zijn
geschonken aan een goed doel. De opbrengst zal worden
gebruikt voor de aankleding van de bibliotheek op school.
De bibliotheek Vathorst heeft voor onze school nieuwe
boeken aangeschaft en is op dit moment bezig met het
inwerken hiervan in het uitleensysteem. De verwachting is
dat we eind maart de bibliotheek op school kunnen openen!

Het Vuurvogel Kerst orkest
Op woensdag vonden twee Kerstvieringen plaats in het
Hart van Vathorst. Ons gelegenheids-Kerstorkest zorgde
voor de muzikale omlijsting. Wat hebben de kinderen goed
geoefend de afgelopen weken onder leiding van dirigent
Rolf Buijs, vader van Vere uit groep 8.
Lieve orkestleden Ylja, Amira, Marie-Luise, Lina, Jasper,
Stella, Luke, Sophie, Robyn, Sofia, Malini, Geis en Daniël,
dank je wel voor jullie inzet en mooie spel!

Kies je sport
In de bijlage vindt u een boekje m.b.t. Kies je sport.

Wij zoeken nog biebouders die het leuk vinden om een
uurtje per week te helpen met het innemen en uitlenen van
de boeken. Mocht u dit leuk vinden, dan kunt u zich
opgeven via bibliotheek.vuurvogel@pcboamersfoort.nl
Even mezelf voorstellen…
Mijn naam is Jantine de Groot. Sinds twee weken ben ik op
de vrijdagen leerkracht van groep 6C, naast juf Mieke.
Ik vind het erg leuk om weer voor een klas met kinderen te
staan. Dat is namelijk best even geleden. Jarenlang ben ik
werkzaam geweest op de PABO van Aruba (IPA). Sinds 1,5
jaar woon ik met mijn kinderen weer in Nederland. Mijn
jongste zit sinds dit schooljaar ook op de Vuurvogel. Erg
leuk om de school met het team op deze manier meteen
beter te leren kennen!
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Leerlingenraad
Wij zijn de leerlingenraad van 2018-2019. Wij
zijn Geis (8C), Sebastiaan (8C), Thom
(8A), Aeson (8B), Noumidia (7B), Robyn (7C), Twan (7A),
Kyara (6A), Sarah (7C) en Luna (6B).
Wij willen dat pesten stopt! Wij hebben met elkaar gepraat
over hoe we dat gaan doen. Wij willen op school een
brievenbus ophangen waar kinderen een briefje in kunnen
stoppen als ze zien dat er gepest wordt of als ze zelf gepest
worden. Zo kunnen wij helpen.
Ook willen we anti-pest bandjes gaan maken. Als je zo’n
bandje wilt dan moet je een contract tekenen waarin staat
dat je wilt dat pesten stopt.
We houden u via de Vogelvlucht op de hoogte van onze
plannen.

Neem de ruimte, laat je zien!

