Vogelvlucht
donderdag 23 mei 2019
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maandag
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dinsdag
28 mei

dinsdag
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woensdag
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woensdag
5 juni

Avondvierdaagse

donderdag
30 mei

Hemelvaartsdag

donderdag
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vrijdag
31 mei

Vrije dag

vrijdag
7 juni

Avondvierdaagse
Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.

Avondvierdaagse
Weeksluiting:
A
1/2E
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep
zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Avondvierdaagse
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Neem de ruimte, laat je zien!

Hemelvaart
De Vuurvogel is een
Protestants
Christelijke school.
We besteden
regelmatig aandacht
aan de
Bijbelverhalen in
alle groepen.
Hemelvaartsdag is voor christenen een feestdag. Niet
omdat het een vrije dag is, maar omdat ze op die dag
vieren, dat Jezus Christus teruggegaan is naar de hemel.
Het belang van de Hemelvaart van Jezus is, dat Hij nu
vanuit de hemel Zijn kerk (de gelovigen) regeert. Hij leeft
eeuwig in de hemel, wat de zekerheid geeft, dat iedereen
die in Hem gelooft ook eeuwig met Hem in de hemel zal
leven.
Hemelvaartsdag is altijd op een donderdag 40 dagen na de
zondag van Pasen. Met Pasen is Jezus opgestaan uit de
dood en heeft Hij het graf verlaten. Daarna heeft Hij Zich
levend vertoont aan veel van Zijn volgelingen. Op die 40e
dag ging Jezus met een aantal van Zijn volgelingen naar
een bergtop net buiten de stad Jeruzalem (de Olijfberg vlak
bij het stadje Bethanië). Daar werd Hij zichtbaar voor
iedereen opgenomen naar boven, naar de hemel, totdat
een wolk Hem aan het gezicht van Zijn volgelingen
onttrok. Volgende week donderdag is het Hemelvaartsdag.
Vuurvogelcafé
Op woensdag 22 mei hebben we tijdens het Vuurvogelcafé
gesproken over wat belangrijk is om goed onderwijs op de
Vuurvogel te geven. Gesproken over eigenaarschap
ontwikkelen van kinderen, waarbij de leerkracht wel volgt
en het niet helemaal ‘loslaat’. Veiligheid vinden we
belangrijk. Proactief gebeurt er al veel in alle groepen. Maar
er is nog geen eenduidige lijn binnen school wat de
consequenties voor leerlingen zijn wanneer er sprake is van
onacceptabel gedrag. De leerkracht speelt in ons onderwijs
een cruciale rol. Het is de leerkracht die ‘t em doet! De
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leerkracht motiveert en controleert en corrigeert waar nodig.
Streng doch rechtvaardig, zei men vroeger.
Ook is van belang dat de visie en missie helder zijn
omschreven en ook klopt met de werkelijkheid. De stichting
PCBO Amersfoort heeft een strategisch beleidsplan
gemaakt van waaruit wij ons schoolplan voor de komende
vier jaar schrijven.
Vuurvogelcafé vrijdag 14 juni  input schoolplan 20192023
De ouders van alle groepen, die in de gelegenheid zijn, wil
ik van harte uitnodigen in het Vuurvogelcafé (locatie
teamkamer de Vuurvogel) op vrijdag 14 juni van 8.309.00 uur. Het thema is: input schoolplan.
Naast woensdag 22 mei en vrijdag 14 juni worden er
nog de volgende momenten gepland om u als ouders
de gelegenheid te bieden om mee te praten over waar
we als Vuurvogel de komende jaren aandacht aan
willen besteden. We willen graag naar u luisteren! Om
zo voor alle leerlingen een veilige school te zijn,
kinderen plezier in het leren te bieden en goed
onderwijs te geven.
De data zijn:
Maandag 17 juni van 19.00-20.00 uur
Woensdag 3 juli van 8.30-9.00 uur
Ik wens u, namens het team van de Vuurvogel, een goed
weekend en alvast een mooi Hemelvaartsweekend d.d.
30/31 mei toe.
Kees van Lummel
Directeur PCBO De Vuurvogel

Neem de ruimte, laat je zien!

Trefwoord
Week 22 en 23 hebben het thema: Aanwakkeren
Inhoud: Over aarzelen, doorpakken en enthousiasme, over
bemoediging en inspiratie.
Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2).
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
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