Vogelvlucht
donderdag 31 januari 2019
agenda – week 6

agenda – week 7

maandag
4 februari

maandag
11 februari

dinsdag
5 februari

dinsdag
12 februari

woensdag
6 februari

woensdag
13 februari

donderdag
7 februari

donderdag
14 februari

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.

vrijdag
15 februari

Weeksluiting:
A
8C
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep
zijn hierbij van harte uitgenodigd.

vrijdag
8 februari

Weeksluiting:
B
3B
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep
zijn hierbij van harte uitgenodigd.
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Neem de ruimte, laat je zien!

Gebruik mobiele
telefoons
We merken dat in
de midden- en
bovenbouw steeds
meer gebruik wordt
gemaakt van
mobieltjes onder
schooltijd. We
hebben er last van
en het geeft soms onrust onder schooltijd. Het lijkt ons goed
om een duidelijk mobieltjes-beleid te voeren. Dat betekent
dat er in groep 6 t/m 8 een soort ophangsysteem met
nummers erop aangebracht komt, waarin iedere leerling
zijn/haar mobieltje een veilige plek kan geven aan het begin
van de dag. Er blijft dan voor leerkrachten ook de
mogelijkheid om eventueel gebruik te maken van
het mobieltje in de klas. Zodra de ophangsystemen binnen
zijn gaat dit in werking.
Vuurvogelcafé woensdag 6 maart
De ouders van groep 7 en 8, die in de gelegenheid zijn, wil
ik van harte uitnodigen in het Vuurvogelcafé (locatie
teamkamer de Vuurvogel) op woensdag 6 maart van 8.309.00 uur. Het thema is: schoolkeuze.

Trefwoord
Week 6 en 7 gaan verder met het thema: Zien
Inhoud: Over kijken en zien en over zien en er iets mee
doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen
omzien.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 6: Niet langer donker (Matteüs 9, 27-31); Zie je het?
(Matteüs 13, 31-33).
Week 7: Niet door de deur maar door het dak (Marcus 2, 112); Jezus ziet de eenzaamheid (Lucas 5, 12-16).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 6: Verwonderen en bewonderen (Marcus 6, 45-56);
Je moet altijd eerlijk zijn (Matteüs 12).
Week 7: Ik houd van verhalen (Matteüs 13, 14-17 en Lucas
15, 1-10); Blind, of zo (Marcus 10, 46-52).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 6: Lopen over water (Marcus 6, 45-56); Wij hebben
wel gezien wat jij doet! (Matteüs 12, 1-8).
Week 7: Bartimeüs ziet wie Jezus is (Marcus 10, 46-52);
Omzien naar elkaar (Matteüs 13, 10-17 en Lucas 15, 1-10).

Ik wens u, namens het team van de Vuurvogel, een goed
weekend toe.
Kees van Lummel
Directeur PCBO De Vuurvogel
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Handelingsgericht werken.
Op de Vuurvogel willen we ons onderwijs en de begeleiding
van onze leerlingen steeds afstemmen op wat de leerlingen
nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen.
Hiervoor maken we gebruik van een planmatige en
cyclische manier van werken. Dit noemen we
Handelingsgericht werken.
De eerste fases van het Handelingsgericht werken noemen
we: waarnemen en begrijpen. Hierbij verzamelt de leraar de
gegevens van de groep in een groepsoverzicht. Hierin
formuleert de leraar doelen en stelt de onderwijsbehoeften
van de leerlingen vast. De gegevens worden verzameld
aan de hand van overleg met ouders en leerling, leraren
(van voorgaande jaren), mogelijk andere betrokkenen bij de
leerling observaties en toetsen.
De daarop volgende fases van het Handelingsgericht
werken zijn: het plannen en realiseren. Op basis van de
verzamelde gegevens wordt door de leraar een groepsplan
opgesteld met hierin de onderwijsbehoeften voor gedrag en
de verschillende leergebieden. Hierin staat wat een
passende aanpak is voor de hele groep en wat de
specifieke onderwijsbehoeften zijn voor enkele subgroepjes of individuele leerlingen. Hierbij kan gedacht
worden aan extra instructie binnen de groep, extra hulp
voor een leerling buiten de groep, afgestemde leerstof of
begeleiding in de vaardigheden om tot leren te komen (het
leren leren). Dit groepsplan wordt door de leraar cyclisch
besproken en geëvalueerd met de intern begeleider. Het
plan wordt hierna bijgesteld en hiermee begint de cyclus
van het handelingsgericht werken weer opnieuw.

Toetsen op maat
Om de ontwikkeling en vooruitgang op alle gebieden van
onze leerlingen goed te kunnen volgen, maken we gebruik
van verschillende informatiebronnen. Dat zijn gesprekken
met ouders en leerlingen, waarnemingen van de leraar,
methode toetsen en de halfjaarlijkse citotoetsen. Daarbij
wordt gekeken of de gekozen aanpak heeft gewerkt.
De uitslag van een toets is het meest nauwkeurig en geeft
voldoende informatie, wanneer de toets aansluit bij het
niveau van de leerling. De leerling herkent zich dan in de
toets en voelt zich uitgedaagd zonder de frustratie te
ervaren van een te moeilijke toets. Dat zijn voor de meeste
leerlingen de reguliere toetsen. Voor leerlingen die zich
minder snel ontwikkelen dan gemiddeld, kan het zijn dat we
voor een toets kiezen van een ander niveau.
Wanneer een leerling namelijk een score behaalt van meer
dan een jaar achterstand in het leerniveau, wordt de uitslag
op een reguliere toets onnauwkeurig. De vragen op de
toets zijn te moeilijk en geven geen goed beeld meer van
wat de leerling al wel beheerst. Om de groei van de leerling
goed in beeld te brengen en het onderwijsaanbod beter af
te kunnen stemmen op het niveau van de leerling, hebben
wij een betrouwbare toetsscore nodig. Daarom kiezen wij
ervoor de leerling een toets te laten maken die past bij zijn /
haar niveau.
Mocht u vragen hebben over het handelingsgericht werken
of het toetsen op maat, dan kunt u deze natuurlijk te allen
tijde stellen en hiervoor een afspraak maken met een van
onze intern begeleiders. Voor ouders van leerlingen in de
groepen 1 tot en met 3 is de intern begeleider Carin
Speksnijder-Scheele, voor de groepen 4 en 5 is de intern
begeleider Mariska Hakvoort en voor de groepen 6, 7 en 8
is de intern begeleider Mirjam van de Griek.
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Schoolreis
Ook dit jaar gaan de groepen weer op schoolreis. De
parken zijn geboekt, dus de voorpret kan beginnen.

Verlof Martine
Juf Martine haar zwangerschapsverlof begint op 7 februari.
We wensen haar een fijn verlof toe.

Groep 1/2: donderdag 20 juni naar Malkenschoten in
Apeldoorn van 9.15 tot 15.15 uur.
Groep 3/4: woensdag 19 juni naar Dinoland in Zwolle van
9.15 tot 16.00 uur.
Groep 5/6: dinsdag 18 juni naar Slagharen van 8.45 tot
16.45 uur.
Groep 7: donderdag 20 juni naar Walibi in Biddinghuizen
van 9.00 tot 17.15 uur.

Voorstellen Iris Leijen
Ik zal mij even voorstellen: ik ben Iris Leijen (31 jaar) en zal
vanaf februari de dagen van Martine overnemen. De
afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als behandelaar
dyslexie en dyscalculie. Nu ben ik toe aan een andere
uitdaging en vind ik het heel erg leuk dat ik jullie kinderen
mag lesgeven.
Ik kom uit Ermelo en ben graag in de natuur en hou dan
ook erg van fietsen, hardlopen en wandelen. Het fietsen en
wandelen doe ik graag met mijn dochter van twee.
Ik heb er erg veel zin in!
Tot februari.

Ook dit jaar hebben we weer hulp nodig van ouders.
Hulpouders vragen gaat in de volgende volgorde:
Stagiaires, duo collega’s, onderwijsassistent,
onderwijsondersteuner
OR-/MR-leden
Ouders van kinderen met medische noodzaak
Klassenouders
Ouders die structureel hulp bieden in een groep
Loten
In de hogere groepen is er maar weinig hulp nodig. Het kan
dus voorkomen dat de leerkrachten al genoeg hulp krijgen
van de stagiaire en OR-/MR-leden.
Als u gevraagd wordt om mee te gaan op schoolreis, dan
mag dit één keer per jaar. Er mag één ouder per gezin
mee. U kunt dus niet met meerdere kinderen mee. Zo
houden we het eerlijk voor alle ouders.

Neem de ruimte, laat je zien!

DOE MEE met Activiteiten van ABC de Laak!
Wij werken samen!
Basisscholen De Vuurvogel en Gondelier, kinderopvang
Partou en Humanitas en welzijnsorganisatie Indebuurt033
werken samen. Wij zorgen er voor dat kinderen hun
talenten kunnen ontwikkelen en tot hun recht komen in hun
eigen wijk.
Rappen Workshop door Della Dix en Bluesbroeder van
Young Backpackers. Deze twee rappers leren je teksten
maken en zetten jouw rap op muziek. Ga de studio in en
neem je eigen track op!. Zes keer op woensdag van 14.3016.00 uur in jongerencentrum de Brink. Start 6 februari. Klik
op de link voor een filmpje van de workshop.
Voor kinderen van 9-12 jaar. 1 euro per keer. Geef je snel
op, vol is vol!
https://www.facebook.com/YoungBackpackers033/
Kinderwijkraad Heb je vaak ergens een mening over? Wat
kan er beter in jouw wijk? Hoe kunnen kinderen dingen
veranderen?
Vathorst is jouw wijk. Dit is waar jij speelt, slaapt, fietst,
voetbalt, lacht, danst en naar de winkel gaat.
Jouw mening telt.
Kom naar de kinderwijkraad. Er is thee met koekjes. Samen
met andere kinderen uit Vathorst gaan we plannen maken
voor jouw wijk. En hoor je hoe jij er voor kunt zorgen dat het
echt gebeurt!
Voor kinderen van 9-12 jaar. Een keer per maand. Start
donderdag 7 februari. !5.30-16.30 in de Baron, Oceaan 12.

18 maart. Een begin- en eindgesprek met ouders maakt
deel uit van deze gratis training.
Meer informatie: Simone Untersalmberger simone@goedgezind.nl 06 195 303 27
Sportivate Club Net als vorig schooljaar: 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.
SRO Sportbuurtkids Elke maandag een andere sport van
14.15 tot 15.15 in de gymzaal van de Laak. 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.
AANMELDEN ALTIJD VIA WWW.ABCAMERSFOORT.NL klikken op Vathorst.

Groepstraining voor kinderen van gescheiden ouders
Kinderen leren spelenderwijs hun gevoelens benoemen,
worden zich bewust dat de scheiding niet hun schuld is,
leren van elkaar en krijgen meer zelfvertrouwen.
‘Jonge Helden Kameleon training’ 8 -12 jaar. 8 keer op
dinsdag van 15.00 tot 16.30. Start 5 maart. Een begin- en
eindgesprek met ouders maakt deel uit van deze gratis
training. Let op: deze training is in basisschool de Border in
Nieuwland.
‘Trouwe Tijgers Staan Samen Sterk’ 4-7 jaar. 8 keer op
maandag van 15.15-16.15 in basisschool de Marke. Start
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Kinderkerk Vathorst
Op zondag 10 februari om 16.00 uur is er Kinderkerk voor
alle kinderen uit de wijk. Theater Je bent een parel speelt
het prachtige verhaal Goed genoeg! over Mila uit groep 6.
Haar moeder opent een kringloopwinkel. Mila vindt iets in
de winkel wat haar leven verandert. Leuk als jij er ook bent!
De voorstelling is gratis.
Je bent welkom op Terschellingkade 22.

