Vogelvlucht
donderdag 14 februari 2019
agenda – week 8

agenda – week 9

maandag
18 februari

maandag
25 februari

Voorjaarsvakantie

dinsdag
19 februari

dinsdag
26 februari

Voorjaarsvakantie

woensdag
20 februari

Studiedag

woensdag
27 februari

Voorjaarsvakantie

donderdag
21 februari

Voorjaarsvakantie

donderdag
28 februari

Voorjaarsvakantie

vrijdag
22 februari

Voorjaarsvakantie

vrijdag
1 maart

Voorjaarsvakantie
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Neem de ruimte, laat je zien!

agenda – week 10

Laptops
In januari hebben
we 120 nieuwe
laptops aangeschaft. Deze
laptops
ondersteunen ons
bij het geven van
goed onderwijs. We
kunnen hier in alle

maandag
4 maart

dinsdag
5 maart

groepen gebruik van maken.

woensdag
6 maart

donderdag
7 maart

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.

vrijdag
8 maart

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

Leerkracht-bouwcoördinator-directie
We vinden het van belang dat we ‘korte lijntjes’ met u als
ouders hebben. Stel dat u vragen hebt over het reilen en
zeilen van uw kind in de groep dan is de leerkracht het
eerste aanspreekpunt. Is er meer overleg nodig, dan kan de
bouwcoördinator inspringen. Wanneer er nog meer overleg
nodig is, kunt u aankloppen bij de directie.
Contactgegevens van de bouwcoördinatoren:
Annette Bakker a.bakker@pcboamersfoort.nl (gr. 1 t/m 3),
Ingeborg Hagen i.hagen@pcboamersfoort.nl (gr. 4 en 5),
Esther van Montfrans e.vanmontfrans@pcboamersfoort.nl
(gr. 6 t/m 8)
Formatie 2019-2020
We maken voorzichtig een start met de formatie (alles wat
met de groepsverdeling heeft te maken) voor het volgende
schooljaar. Wensen van leerkrachten worden verzameld,
de begrotingen worden bekeken en we gaan eens kijken
hoeveel groepen er in 2019-2020 geformeerd kunnen
worden. Daar wordt de komende weken goed naar
gekeken.
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.
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Neem de ruimte, laat je zien!

Ik wens u, namens het team van de Vuurvogel, een goed
weekend toe.
Kees van Lummel
Directeur PCBO De Vuurvogel
Nieuwe collega
Mijn naam is Wendy van de Geest. Ik ben 39 jaar en woon
in Bunschoten. Ik ben getrouwd met Erik en we hebben
samen 2 prachtige dochters, Jasmijn van 8 en Ilse van 5. In
mijn vrije tijd doe ik aan yoga en lees ik graag een mooi
boek. Vanaf vrijdag 8 januari zal ik elke vrijdag lesgeven
aan groep 6c, samen met Mieke. Ik heb al kennis gemaakt
met de kinderen en heb er erg veel zin in!

Trefwoord
Week 8 en 10 hebben als thema: Spreken
Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en
oordelen. Over hoe woorden het leven betekenis geven.
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed afleggen
(Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); Ja zeggen en nee doen
(Matteüs 21); Oordelen (Matteüs 25).
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Terugkoppeling MR
Met ingang van dit jaar koppelt de medezeggenschapsraad
(MR) na elke vergadering in de Vogelvlucht kort aan u terug
waarover tijdens de bijeenkomst is gesproken.
Op 28 januari jl. vond de eerste vergadering van 2019
plaats. Met Kees van Lummel is gesproken over de
formatie. Er heeft een eerste verkennend gesprek met het
bestuur (PCBO) plaatsgevonden. Het beeld voor de
Vuurvogel met betrekking tot inkomsten en uitgaven is
gunstig. Hoewel het budget lager zal zijn dan dit schooljaar,
kan dit worden opgevangen door o.m. natuurlijk verloop.
Verder is gesproken over de nieuwe organisatiestructuur
die inhoudt dat er bouwcoördinatoren voor de onder-,
midden- en bovenbouw zijn. De personeelsgeleding van de
MR geeft aan dat de aanwezigheid van bouwcoördinatoren
als heel prettig wordt ervaren. De lijnen zijn korter, het
contact is laagdrempelig.
Het bestuur wordt onderworpen aan een onderzoek door
de Onderwijsinspectie. De Vuurvogel is aan de beurt voor
een regulier onderzoek. Het laatste inspectieonderzoek
vond plaats in 2012. De ouders worden naderhand door
Kees geïnformeerd over de resultaten.
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