Vogelvlucht
donderdag 11 april 2019
agenda – week 16

agenda – week 17

maandag
15 april

maandag
22 april

dinsdag
16 april

dinsdag
23 april

woensdag
17 april

woensdag
24 april

donderdag
18 april

donderdag
25 april

vrijdag
19 april

Goede Vrijdag: de kinderen zijn vrij.
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vrijdag
26 april

2e Paasdag: de kinderen zijn vrij.

Er is geen weeksluiting.

Neem de ruimte, laat je zien!

agenda – week 18

agenda – week 19

maandag
29 april

Meivakantie.

maandag
6 mei

dinsdag
30 april

Meivakantie.

dinsdag
7 mei

woensdag
1 mei

Meivakantie.

woensdag
8 mei

donderdag
2 mei

Meivakantie.

donderdag
9 mei

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.

vrijdag
3 mei

Meivakantie.

vrijdag
10 mei

Er is geen weeksluiting.
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Neem de ruimte, laat je zien!

Plannen &
evalueren en
bijstellen
Plannen maken is
goed en nodig. We
gaan voor blijvende
verbetering van ons
onderwijs. Vol
enthousiasme
starten we met
verbeterplannen en uitvoering van jaarplan en schoolplan.
De praktijk is soms weerbarstiger dan we willen. Plan-doact-check is de cyclus die we graag hanteren. Het
schoolplan is een plan dat gaat over beleid van vier jaar.
We staan nu voor een nieuw schoolplan 2019-2023. We
evalueren en stellen bij waar nodig. Ook verzamelen we
data om goed beslagen ten ijs te gaan. Die data komt van
inspectie, MR, vragenlijsten onder ouders, leerlingen en
leerkrachten. We zijn niet op zoek naar de welbekende
stoffige ‘papieren tijger’, maar eerder naar een nuchter en
behapbaar vierjarenplan. Uit het schoolplan filteren we dan
ieder jaar het jaarplan. Neem de ruimte, laat je zien!

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
Vrijdag 20 december: les tot 12 uur
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 20-21: 31 augustus

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

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

Neem de ruimte, laat je zien!

Trefwoord
Week 16 gaat verder 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).
Week 17 t/m 19 hebben als thema: Weglopen
Inhoud: Over weglopen voor je taak en over je
verantwoordelijkheid nemen.
Bijbel: Jona’s opdracht (Jona).

Pasen 2019
Op donderdag 18 april aanstaande vieren alle kinderen van
De Vuurvogel het Paasfeest. Dit doen wij door gezamenlijk
het Paasontbijt te nuttigen. Ouders maken/kopen de
lekkerste dingetjes; de tafel wordt mooi gedekt en we
genieten van het samen zijn. Ook komt natuurlijk het
Paasverhaal aan bod en zingen wij Paasliedjes.
Hieronder leest u hoe het Paasfeest is ontstaan en hoe
logisch het thema ‘’Overwinnen’’ van dit jaar eigenlijk is.
Pasen wordt van oudsher gevierd op de eerste zondag na
de eerste volle maan in de lente. Het seizoen waarin de zon
aan kracht wint, de dagen lichter en langer maakt en de
aarde eindelijk opwarmt na de koude, donkere winter. De
paaseieren, paastakken en paaslammetjes zijn er niet
toevallig: ons paasfeest verwijst naar het oeroude
lentefeest dat de overwinning en vernieuwing van het leven
symboliseert.
Rond deze datum wordt ook Pesach gevierd: het feest
waarin het joodse volk de bevrijding uit de slavernij in
Egypte herdenkt. De farao is overwonnen en met hem de
angst voor onderdrukking en dood. Ook hier speelt de
natuur een rol. De oorspronkelijke achtergrond van het
joodse Pesach is immers een oogstfeest, de eerste
gerstenoogst in het nabije oosten na de winter. Er is weer
graan, er wordt nieuw brood gebakken, het leven gaat door
en wordt als een geschenk aanvaard.
Dit Pesachfeest is op zijn beurt de basis geworden voor het
christelijke Pasen: wereldwijd herdenken christenen hoe
Jezus van Nazaret, gestorven aan het kruis, de dood
overwint. Het is het feest van de overwinning van
gerechtigheid op onrecht, van goed op kwaad, van liefde op
haat.
Er wordt veel overwonnen rond Pasen. In dit thema kijken
we vooral naar het menselijk verlangen om zijn angsten te
overwinnen.
Wij wensen u en allen die u lief heeft een Zalig Pasen!
Namens de Paascommissie,
Vanessa, Nicolien, Rachel, Suze, Iris en Mariëlle
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Terugkoppeling MR
Er is gesproken over besteding van de werkdrukgelden
voor het schooljaar 2019/2020. De verwachting is dat het
extra beschikbare geld zal worden besteed aan een
gymdocent en aan extra ICT-middelen en
onderwijsassistenten.
De planning voor de vakantieweken voor het schooljaar
2019/2020 is aan de MR voorgelegd. Deze is voor nu
akkoord. Verzoek van de MR is om duidelijk aan
ouders/verzorgers te communiceren waarom er voor
bepaalde extra vrije dagen rond vakantieperiodes gekozen
word. Bij het versturen van de nieuwe jaarkalender zal er
extra toelichting voor ouders/verzorgers komen op dit punt.
Het laatste agendapunt betreft ‘veiligheid’. Dit is een
belangrijk thema op school. Veiligheid heeft aandacht en is
i.c.m. ‘Gedrag’ thema voor het oudercafé van 17 april a.s..
De volgende MR vergadering vindt plaats op maandag 15
april a.s.
Schrijf in voor de avondvierdaagse!
De avondvierdaagse van Vathorst wordt dit jaar gelopen
van dinsdag 4 juni t/m vrijdag 7 juni.
Het aanmelden voor de avondvierdaagse kan
op woensdag 17 april en woensdag 24 april van 13.30
uur tot 14.30 uur op het schoolplein.
In de bijgesloten document vindt u alle benodigde
informatie en tevens het inschrijfformulier.
Om deze avonden zo goed en gezellig mogelijk te laten
verlopen zijn we naast meelopende ouders ook op zoek
naar een marsleider voor de 5 km. De marsleider loopt
voorop en zorgt voor het juiste tempo waarin gelopen wordt
en houdt tevens in de gaten dat onze school bij elkaar blijft.
Heb je interesse om marsleider te worden voor de 5 km?
Laat het ons dan weten
via or.vuurvogel@pcboamersfoort.nl
Met vriendelijke groet,
De Avondvierdaagse commissie

Neem de ruimte, laat je zien!

Leerlingenraad
Wij hebben polsbandjes laten maken met daarop de tekst
'stop pesten'. Vanaf 10 april verkopen wij deze iedere
woensdag om 14.00 onder de overkapping op het
schoolplein. We verkopen de bandjes voor € 0,50. Als
iemand het bandje koopt moet hij een contract tekenen
waarin staat dat hij zelf niet pest en andere kinderen helpt
die gepest worden.
We hopen zo dat pesten stopt! U komt toch ook een bandje
kopen?
BSO Partou
Binnenkort is het zover: Amersfoort kleurt oranje tijdens
Koningsdag. En als Partou doen alle bso vestigingen in
Amersfoort mee met een súper gave pimp-je-fiets-oranje
activiteit.
Op 25 april gaan wij met de kinderen aan de slag. En
iedereen is welkom. De activiteit vindt plaats op het
schoolplein van Zwartsluiskade 2 van 15:00-16:30 uur. Je
hoeft niets mee te nemen, behalve een fiets natuurlijk. Als
je kind nog niet zelfstandig kan komen, kom dan gezellig
mee!
Pimp je fiets voor Koningsdag!
Alle kinderen krijgen van ons een Partou-spaakbutton én
een vlaggetje dat je zelf kunt inkleuren. We versieren de
fietsen onder andere met gerecycled materiaal.
Help mee met inzamelen:
Verzamel de komende weken alles wat oranje is. Heb je
thuis nog sinaasappelnetjes of sinasdoppen? Neem mee!
Daar kunnen wij weer super leuke dingen mee maken.
Kom op je versierde fiets naar Zandfoort aan de Eem!
Het vlaggetje dat je kind van ons krijgt, is meteen een
persoonlijke uitnodiging voor ons spetterende Mini-festival
bij Zandfoort aan de Eem. Jullie komen toch ook?
Partou viert Koningsdag bij Zandfoort aan de Eem.
Nadat het koningspaar is aangekomen op het Eemplein,
barst bij Zandfoort aan de Eem het oranjefeest los! Vanaf
12:00 uur geniet je hier samen met je kind heerlijk van het
zonnetje, een graffiti-workshop, knutselen, dansen in de
kinderdisco én kunnen de kinderen een prijs winnen met je
oranje gepimpte fiets! Ze kunnen zich laten schminken en
op de foto met ons eigen koningspaar Dirk en Daantje.
Neem opa, oma, de buurvrouw en al je vriendjes en

vriendinnetjes mee. Kom natuurlijk vooral op je versierde
fiets en zorg dat je spaakbutton goed zichtbaar is, dan krijg
je een leuke verrassing. Tot dan!
In de meivakantie hebben we een gezellig en actief
programma bij Partou in de Laak waar uw kinderen van
harte welkom zijn!
We hebben een workshop Ghetto drums, kunnen proeven
van het boerenleven, spelen natuurbingo en doen mee aan
het jaarlijkse Partournooi!
Wilt u ook een blik werpen op ons vakantieprogramma? Dat
kan via deze link naar onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/partouzwartsluiskade/
Geïnteresseerd? Neemt u gerust contact met ons op. Wij
bieden ook incidentele opvang.
https://www.partou.nl/kinderopvangutrecht/amersfoort/vathorst/zwartesluiskade
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Muziekproeverij
Op zaterdag 13 april wordt het een gezellige, muzikale
boel! Dan vindt namelijk van 13.00 tot 16.00 uur de
Muziekproeverij plaats. De Muziekproeverij is onderdeel
van de landelijke Kindermuziekweek, die dit jaar voor het
eerst wordt georganiseerd. In Amersfoort hebben
verschillende partijen de handen ineengeslagen en een
programma voor het weekend van 13 & 14 april
samengesteld. Ook in het Eemhuis kunnen ouders en
kinderen kijken, proeven, uitproberen en vooral genieten
van muziek!
Tijdens de Muziekproeverij kunnen kinderen kennismaken
met muziekinstrumenten en muziekdocenten. Probeer
bijvoorbeeld de trompet, blaas op de fluit of strijk op de
cello en ontdek de verschillende klanken die instrumenten
voortbrengen. Speel je al een instrument? Dan staat er een
professionele fotograaf klaar om jou samen met je
instrument op de foto te zetten en mag je meespelen met
een orkest. Voor kinderen die meer van zingen en bewegen
houden, zijn er actieve zangworkshops. Maar er is meer:
geniet van de vele concertjes en verschillende bandjes
buiten op het dakterras. Gratis toegang. Meer weten? Kijk
op www.scholenindekunst.nl voor het hele programma.
Datum: zaterdag 13 april 2019
Plaats: Eemhuis, 4e verdieping, Eemplein 75, Amersfoort
Tijd: 13.00-16.00 uur
Leeftijd: kinderen 4 t/m 12 jaar en (groot)ouders
Prijs: gratis toegang
Meer informatie: scholenindekunst.nl

Neem de ruimte, laat je zien!

