Vogelvlucht
donderdag 28 maart 2019
agenda – week 14

agenda – week 15
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Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.
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Koningsspelen
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Weeksluiting:
B
3C
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep
zijn hierbij van harte uitgenodigd.
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Neem de ruimte, laat je zien!

Inspectie
In de afgelopen
weken hebben we
inspectiebezoek
gehad en is ons
onderwijs onder de
inspectie loep
gelegd. Er wordt
gekeken naar Zicht
op ontwikkeling,
didactisch handelen, veiligheid, kwaliteitszorg en
kwaliteitscultuur. Het was donderdag 14 maart een pittig
dagje! We hebben uitgebreid met de
inspecteurs gesproken over het onderwijs op de Vuurvogel.
Er wordt met leerkrachten, leerlingen en een aantal ouders
gesproken. Wat doen we goed? Waar zijn we goed mee
bezig en waar hebben we ontwikkelpunten. De uitkomst na
alle gesprekken in combinatie met documentonderzoek ziet
er als volgt uit:
VOLDOENDE! WE VOLDOEN OP ALLE PUNTEN AAN DE
BASISKWALITEIT!
We zijn erg blij met deze beoordeling!
We gaan ons in de komende tijd richten op het vervolg van
de ingezette acties op ons instructie-aanbod in groep 1 t/m
8 en op het verder ontwikkelen en borgen van de ingezette
leerling analyse. Het was goed om bevestigd te krijgen dat
we op de goede weg zijn.
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
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SAMEN KRACHTIG
VOORWAARTS
Talentvolle kinderen en
collega’s die elkaar
de ruimte geven om tot volle
bloei te komen
En weten : “IK DOE ER TOE”
Lettie Kuijvenhoven,
succesvol kunstenaar en
voormalig directeur van De
Vuurvogel, heeft jl. maandag
25 maart een zelfontworpen
beeld onthuld. Het beeld laat
de visie van De Vuurvogel
zien: vooruitgang, reflectie,
talentontwikkeling,
samenwerking. Het team van
De Vuurvogel heeft met luid
applaus tijdens de studiedag
haar dank geuit voor het prachtige beeld en de zeer mooie
foto’s gemaakt door Tineke Smit (voormalig leerkracht op
verschillende PCBO scholen, waaronder De Vuurvogel).
Het beeld pronkt nu in de gang op de eerste verdieping van
De Vuurvogel, de foto’s hangen in de schoolgangen. Het
beeld laat de visie van De Vuurvogel als volgt zien:
Vooruitgang:
Het beeld heeft een krachtige vloeiende voorwaartse
beweging. Dat getuigt van energie, de goede dingen willen
doen met elkaar en met elkaar steeds beter aan willen
sluiten bij hetgeen kinderen nodig hebben in deze tijd.
Reflecteren:
Het beeld heeft een open karakter, hetgeen de sfeer binnen
De Vuurvogel symboliseert. Men reflecteert en geeft elkaar
feedback met als doel om de school beter te maken in al
zijn facetten. Er zit voelbare positieve energie in de
organisatie.
Talentontwikkeling:
Het beeld heeft vele kleuren, waaronder de kleuren van De
Vuurvogel.
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De kleuren symboliseren de verschillende talenten van
kinderen en collega’s.
Een ieder doet ertoe binnen De Vuurvogel. Logisch toch!!!!
Samenwerken:
Het beeld heeft een krachtig onderstel. Dat symboliseert
dat een ieder binnen De Vuurvogel gemeenschap stevig
staat en ook de gemeenschap zelf. “Zo doen wij het hier op
De Vuurvogel”. “Wij gaan voor hetzelfde”.
De door Tineke Smit gemaakte sfeerimpressies zijn
afgedrukt op canvas. Deze afbeeldingen krijgen een plek in
de gangen van de school. Zo nu en dan zullen ze van plek
wisselen, zodat we weer met een frisse blik kunnen kijken
naar de verbeelding van de visie van De Vuurvogel.

Vakantierooster 2019-2020:
1e schooldag: maandag 2 september
Herfstvakantie: maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober
Studiedag: maandag 28 oktober
Donderdag 5 december: les tot 13.00 uur
Studiedag: vrijdag 6 december
Kerstvakantie: maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari
Studie- en teamwerkdagen: woensdag 19 t/m vrijdag 21
februari
Voorjaarsvakantie: maandag 24 t/m vrijdag 28 februari
Studiedag: donderdag 9 april
Goede vrijdag: 10 april
2e Paasdag: 13 april
Meivakantie: maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei
Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei
2e Pinksterdag: 1 juni
Studie- en teamwerkdagen: maandag 22 t/m woensdag 24
juni
Team-werkdag: vrijdag 17 juli
Zomervakantie: maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus
1e schooldag schooljaar 2020-2021: 31 augustus
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Trefwoord
Week 14 gaat verder met 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).
Week 15 start met: Paasthema: Overwinnen
Inhoud: Over de overwinning van het licht op het donker.
Over de overwinning van de hoop op de angst en van het
leven op de dood.
Bijbel: Paasverhalen (Lucas/Johannes).

Studiedag 25 maart
Wat begonnen we onze studiedag mooi. Lettie
Kuijvenhoven kwam het beeld onthullen wat zij heeft
gemaakt voor de Vuurvogel. Eerder in deze Vogelvlucht
heeft u hier al meer over kunnen lezen.
Na dit onderdeel hebben wij met elkaar gesproken over een
aantal lopende zaken op de Vuurvogel waaronder ICT en
Cultuur.
Hierna was het tijd voor een aantal workshops. Collega's
met speciale kennis hebben dit gepresenteerd aan andere
collega's. Zo was er een workshop 'taakspel' en een
workshop 'met sprongen vooruit'. Een mooie manier om
van en met elkaar te leren.
De rest van de dag stond in het teken van nieuwe thema's
voorbereiden voor 4 keer wijzer.
Er zijn weer prachtige lessen voor uw kind(eren) gemaakt!
Bibliotheek op school
De afgelopen weken is er door de bibliotheek Vathorst hard
gewerkt om onze bibliotheek op school te verwezenlijken
en vandaag was het eindelijk zover! De wethouder heeft
samen met de oudste en jongste leerling de bibliotheek
geopend. Bent u een keer op school, kom dan vooral even
langs om een kijkje te nemen. Lijkt u het daarnaast nog
leuk om een handje te helpen? Laat het dan even weten
via bibliotheek.vuurvogel@pcboamersfoort.nl
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Bericht van de leerlingenraad
Beste ouders\verzorgers,
Wij willen u iets vertellen over de Pestbus. De Pestbus
werkt heel simpel: als uw dochter/zoon last heeft van
iemand stopt zij/hij een briefje in de Pestbus. De Pestbus
hangt naast het kantoortje van meester Kees.
Op het briefje moet staan: je naam en groep en degene van
wie je last hebt met groep. Wij gaan dan met uw
dochter/zoon en die leerling praten en dan proberen we het
op te lossen.
Hoogachtend de leerlingenraad.
Armbandjes
Geachte ouders/verzorgers,
Wij hebben als leerlingenraad groep 8 ons bezig gehouden
met het feit dat er soms kinderen toch nog last van elkaar
hebben. Wij zijn daar tegen en proberen dat op meerdere
mogelijke manieren te stoppen.
Wij zijn bezig met armbandjes te bestellen om pesten te
stoppen, de bedoeling is dat de kinderen ze kopen voor
€ 0,50. Met dat geld kunnen we andere dingen doen tegen
pesten. We kunnen dan een bankje kopen voor op het
schoolplein. De bedoeling van dat bankje is dat als je je
eenzaam voelt je er op kan gaan zitten en dat andere
kinderen ze dan kunnen vragen om mee te spelen. Uw kind
moet wel tekenen voor een contract, zodat we er zeker van
zijn dat uw kind tegen pesten is.
Wanneer we de bandjes gaan verkopen hoort u nog. Heeft
u nog vragen, mail naar
e.vanmontfrans@pcboamersfoort.nl
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Avondvierdaagse
Van dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni vindt de
Avondvierdaagse Vathorst plaats.
Dit jaar wordt alle coördinatie en met meelopen op de vier
avonden door ouders verzorgd. Uw hulp hierbij is
onontbeerlijk.
Meer informatie volgt nog hierover. Weet u nu al dat u mee
kunt en wilt lopen? Wij horen graag van u! Een mailtje aan
Marion Stiekema (tjalk3314@tele2.nl) is voldoende 😊
Paasfeest Kinderkerk
Op zondag 14 april om 14 uur wordt voor de kinderen in de
wijk Vathorst het paasfeest gevierd.
Alle kinderen van de basisschool zijn welkom.
Kruispunt Vathorst, Terschellingerkade 22.
www.kinderkerkvathorst.nl
Uitnodiging inspiratieavond 4 april 2019
voor ouders, onderwijs- en zorgprofessionals
Thema: De school: een
minisamenleving
Een interactieve lezing door
Bram Orobio de Castro
Kinderen leren op school veel
meer dan alleen lezen en
rekenen. De school is een kleine samenleving waar
je ook met elkaar leert samenwerken en
samenleven. Meer weten en inschrijven kan op
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-school-eenminisamenleving-een-lezing-door-bram-orobio-decastro-55962991815
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