Vogelvlucht
donderdag 7 maart 2019
agenda – week 11

agenda – week 12

maandag
11 maart

maandag
18 maart

dinsdag
12 maart

dinsdag
19 maart

woensdag
13 maart

woensdag
20 maart

donderdag
14 maart

donderdag
21 maart

vrijdag
15 maart

Weeksluiting:
A
4C
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep
zijn hierbij van harte uitgenodigd.

www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl
vuurvogel@pcboamersfoort.nl

vrijdag
22 maart

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

Neem de ruimte, laat je zien!

agenda – week 13
maandag
25 maart

Studiedag: de kinderen zijn vrij.

dinsdag
26 maart

woensdag
27 maart

donderdag
28 maart

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.

vrijdag
29 maart

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

www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl
vuurvogel@pcboamersfoort.nl

Vuurvogelcafé jl.
woensdag 6 maart
Afgelopen
woensdag hebben
we met acht ouders
uit groep 7 en 8
gesproken over
schoolkeuze/
schooladvies. Eerst
een moment
gesproken over hoe we het Vuurvogelcafé bekender
kunnen maken onder alle ouders. We plaatsen de
uitnodiging in de Vogelvlucht en sturen een dag van
tevoren een reminder naar desbetreffende ouders. Ook een
poster en het aan de leerlingen vertellen werden genoemd.
Het Vuurvogelcafé is bedoeld om met u als ouders in
gesprek te gaan. Het onderwerp van afgelopen woensdag
stond in het teken van de schoolkeuze Voortgezet
Onderwijs. Het blijkt in de praktijk best moeilijk om de juiste
schoolkeuze te maken. Bij open dagen houden de VOscholen de meest prachtige verhalen. Als ouder ben je juist
op zoek naar de echte verhalen. Het delen van ervaringen
met ouders die kinderen op VO-scholen hebben, zou al
helpen. Alhoewel dat natuurlijk ook weer momentopnames
zijn.
Ouders noemden dat kinderen die naar het voortgezet
onderwijs gaan, het moeilijk vinden om zelf te plannen. We
besteden op de Vuurvogel daar in groep 1 t/m 8 zeker
aandacht aan. Van kiesbord tot zelf plannen met de
weektaak. In het portfolio brengen leerlingen soms een
onderdeel van de weektaak onder.
Ook werd het vak Engels genoemd. Het VO geeft aan dat
dat beter kon bij leerlingen die van de Vuurvogel afkomstig
zijn. We hebben sinds twee jaar een betere methode
Engels in groep 1 t/m 8. De vruchten rijpen en worden
vanzelf de komende jaren zichtbaar in het VO. De feedback
van de aanwezige ouders was positief. Op een gezellige en
laagdrempelige manier met elkaar in gesprek over het
onderwijs op de Vuurvogel.

Neem de ruimte, laat je zien!

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 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) en
Esther van Montfrans e.vanmontfrans@pcboamersfoort.nl
(gr. 6 t/m 8)
Vuurvogelcafé woensdag 17 april
De ouders van groep 5 en 6, die in de gelegenheid zijn, wil
ik van harte uitnodigen in het Vuurvogelcafé (locatie
teamkamer de Vuurvogel) op woensdag 17 april van 8.309.00 uur. Het thema is: gedrag.
Ik wens u, namens het team van de Vuurvogel, een goed
weekend toe.
Kees van Lummel
Directeur PCBO De Vuurvogel

Trefwoord
Week 11 gaat verder met het 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).
Week 12 en 13 hebben het thema: Oplossen
Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, problemen,
ruzies en conflicten. Over het vinden van waarheid en
gerechtigheid.
Bijbel: Linkerwang en rechterwang (Matteüs 5); Overspelige
vrouw (Johannes 8); Rijke jongeling (Matteüs 19); Hoe vaak
vergeven? (Matteüs 18); Vijf broden en twee vissen
(Matteüs 14).

www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl
vuurvogel@pcboamersfoort.nl

Studiedag 20 februari
Afgelopen woensdag 20 februari hebben wij een studiedag
gehad. Het hele team is dan aanwezig om zich te
professionaliseren op een bepaald gebied.
Deze keer stonden de opbrengsten van de Cito
centraal. Door met elkaar hier over in gesprek te gaan
kunnen wij als team ons onderwijs nog beter inrichten.
In eerste instantie doen wij dit op schoolniveau waarna wij
op groepsniveau en leerlingniveau de diepte in gaan.
Vragen die dan centraal staan zijn bijvoorbeeld: Welke
vakken vallen op? Waar zijn we trots op? Waar moeten we
aan werken? Welke kinderen hebben een opvallende score
gehaald? Is hier een verklaring voor? Maar vooral: wat
gaan we de komende periode doen?

Neem de ruimte, laat je zien!

Ouderavond over opvoeding van meer- en
hoogbegaafde kinderen
Hoogbegaafd en "dat kan ik niet"
Herkent u dat? Uw kind is best slim, misschien zelfs
hoogbegaafd, maar gewoon eenvoudig een paar taken
uitvoeren, ho maar! Slimme kinderen kunnen u vaak tot
eindeloze discussies drijven, waarvan iedere ouder weet
dat die nergens toe leiden. Opvoeden van een begaafd
kind is nog niet zo eenvoudig.
In veel plusgroepen van PCBO-scholen horen we ouders
met dergelijke verhalen. Hoe leuk, aardig, origineel en
creatief uw slimmerd ook is, opvoeden van een begaafd
kind vraagt vaak om andere tips en tools. Chiel en Noor
Kleiman geven deze tips en tools in een cursus voor ouders
van meer- en hoogbegaafde kinderen (MHB). Voor alle
ouders en leerkrachten van PCBO-scholen geven zij alvast
een voorproefje in de vorm van een ouderavond over het
opvoeden van meer- en hoogbegaafde kinderen. Een
avond met informatie en de mogelijkheid om ervaringen te
delen. Chiel werkt ook op een PCBO-school, dus hebben
we bij hem natuurlijk een streepje voor.
Deze ouderavond is op woensdag 10 april van 20.00-21.30
uur in de Herzbergerzaal van basisschool Kon-Tiki, Oceaan
6 in Amersfoort. U bent van harte welkom op deze avond,
er zijn geen kosten aan verbonden.
Wilt u erbij zijn? Geeft u zich dan op via dit formulier.
https://goo.gl/forms/Kf2sQFJv4qkS04Ps1
Graag tot 10 april!
Hartelijke groet namens directie PCBO en de stuurgroep
Farel plusklas,
Arry Bos- van Leusden

