Vogelvlucht
donderdag 6 juni 2019
agenda – week 24
2e Pinksterdag.

maandag
10 juni

agenda – week 25
maandag
17 juni

dinsdag
11 juni

dinsdag
18 juni

Schoolreis groep 5/6.

woensdag
12 juni

woensdag
19 juni

Schoolreis groep 3/4.

donderdag
13 juni

donderdag
20 juni

Schoolreis groep 7.

vrijdag
21 juni

Geen weeksluiting.

vrijdag
14 juni

Geen weeksluiting.
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agenda – week 26
maandag
24 juni

Kinderen vrij.

dinsdag
25 juni

Kinderen vrij.

woensdag
26 juni

Kinderen vrij.

donderdag
27 juni

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.
Rapport mee.

vrijdag
28 juni

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

Trefwoord

Week 24 t/m 26 hebben het thema: Onderscheiden
Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan
met verscheidenheid en jezelf blijven.
Bijbel: Daniël aan het Perzische hof (Daniël).

Groepsverdeling/formatie volgend schooljaar
Volgend schooljaar 2019-2020 kunnen we 24 groepen
formeren: vijf kleutergroepen met een instroomgroep vanaf
januari 2020, twee groepen 3, drie groepen 4, vier groepen
5, drie groepen 6, drie groepen 7 en drie groepen 8. Totaal
aantal: 24 groepen.
De groepen 4 t/m 8 blijven in dezelfde samenstelling
bestaan.
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 8.30-9.00
uur. Het thema is: input schoolplan.Naast 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 mooi
Pinksterweekend toe.
Kees van Lummel
Directeur PCBO De Vuurvogel
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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

Weeksluitingen
Iedere week verzorgt er een groep de weeksluiting. Het is
iedere week weer genieten van de kinderen die op het
podium staan. Goed ook om te zien dat er zoveel ouders
komen kijken. We krijgen soms de vraag of broertjes/zusjes
uit andere groepen mogen komen kijken. We hebben de
afspraak gemaakt dit we dit niet doen, tenzij het
broertje/zusje in dezelfde weeksluiting groep zit. Deze
afspraak bestond al langer, maar is wellicht aan uw
aandacht ontsnapt.
Briljantklas
In de laatste periode van dit schooljaar vindt het 3e
en laatste project voor onze Briljantklassen plaats.
Met de leerlingen uit de groepen 1 en 2 werken wij op dit
moment over 'Kunst en Natuur'.
De leerlingen uit de groepen 3 en 4 werken over
'Dinosauriers' en de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8
werken over het thema 'Filosofie'.
Iedere woensdag halen juf Jolanda en juf Sharon
kinderen in kleine groepjes op om verrijkende projectlessen
te geven. De lessen duren 45 minuten, maar ook
gedurende de week krijgen de kinderen een opdracht mee
die zij in de klas moeten maken.
Voor de kinderen in groep 1 en 2 gaat het voornamelijk om
concrete opdrachten naar aanleiding van de instructie die
de kinderen hebben gekregen. De kinderen in de middenen bovenbouw werken onder andere hun leervragen uit.
Het gaat hierbij om een zelfstandige verwerking, waarbij de
kinderen iedere week een terugkoppeling krijgen van de
leerkracht, maar ook van elkaar. Het oefenen van de
eindpresentatie, waarbij zij hun leervraag of onderzoek
gaan presenteren aan de ouders wordt voorbereid en
beoordeeld door de kinderen en de leerkracht.
De leerlingen in de groepen 5 t/m 8 gebruiken bij ieder
thema een projectgids, waarin zij volgens het Briljantklasmodel door het thema worden geleid aan de hand van
een stappenplan. Het bijhouden van een projectgids
stimuleert eigenaarschap, bevordert cognitieve
vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Wanneer het einde van dit schooljaar in zicht is, krijgen de
kinderen een rapport mee. Ook wordt overlegd met de
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leerkrachten en de Intern Begeleiders welke leerlingen in
het nieuwe schooljaar mogen starten met de Briljantklas. Zo
kunnen wij in het nieuwe schooljaar ook weer starten met
de Briljantklas-lessen.
Heeft u vragen, dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,
Sharon Schutte (s.schutte@pcboamersfoort.nl)
Jolanda de Boer-Bosma (j.deboer@pcboamersfoort.nl)
Bibliotheek op school
Inmiddels is de bibliotheek op school een paar maanden
open en komen de leerlingen elke week enthousiast nieuwe
boeken lenen. Op dit moment is er een groepje ouders
actief om de bibliotheek draaiende te houden, maar helaas
is dit nog niet genoeg. Om ervoor te zorgen dat de
bibliotheek open blijft, hebben we uw hulp hard nodig. Dus
heeft u één (of meerdere) uurtjes per maand over om
te helpen in de bibliotheek? Stuur dan een mailtje naar:
bibliotheek.vuurvogel@pcboamersfoort.nl.
Update MR
Op 27 mei jl. heeft de MR tijdens de vergadering nogmaals
gesproken over de groepsbezetting/formatie voor het
volgende schooljaar. In deze Vogelvlucht staat daarover
informatie van Kees van Lummel.
De MR-leden zijn geïnformeerd over de onderwerpen van
de studiedagen van volgend schooljaar. Het team gaat aan
de slag met de herstel opdracht van de inspectie, daarnaast
is er aandacht voor het borgen van hetgeen is ingezet
afgelopen tijd. En veiligheid wordt een belangrijk item, waar
zeker begin van het nieuwe schooljaar extra aandacht voor
zal zijn.
De eerste bijeenkomsten over het schoolplan zijn geweest,
de informatie uit deze bijeenkomsten wordt nu verzameld
en daar zal het management-team van onze school mee
aan het werk gaan.
De volgende MR vergadering vindt op maandag 1 juli a.s.
om 19.45 uur plaats in de vergaderruimte van school. Zoals
altijd bent u van harte welkom deze vergadering als
toehoorder bij te wonen.
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Informatie van de GGD
Laat de zomer maar komen!
Heerlijk vakantie! Waarschijnlijk ga je er lekker op uit. Hier
volgen een paar tips om gezond de zomer door te komen.
Risico's van zwemmen in open water
De meeste ongelukken gebeuren bij vijvers of vaarten vlak
bij huis. Zwemmen in een recreatieplas of in zee is voor
kinderen heel anders dan zwemmen in het zwembad waar
zij hun zwemdiploma hebben gehaald. Het water is vaak
troebel en kouder waardoor ze eerder moe zijn en sneller
afkoelen.
In de zee en in rivieren is de stroming verraderlijk. Gebruik
dus geen opblaasbaar speelgoed, zoals een zwemband of
zwemvleugels. Het kind kan door de stroming en de wind
snel afdrijven. Geef oudere kinderen ook geen luchtbed in
open water. Leg ze uit dat het gevaarlijk is, ook als ze goed
kunnen zwemmen.
Kinderen die wat ouder zijn en al kunnen zwemmen, vinden
het soms spannend om van bruggen en viaducten te
springen of ver in zee te gaan. Zeker als ze worden opgejut
door vrienden. Praat met je kind over de risico's en leg uit
waarom dit gevaarlijk is. Bekijk het filmpje in de link:
https://youtu.be/XYLSvgSFiKs
Zwem alleen in officieel aangewezen zwemwater, want dat
wordt regelmatig gecontroleerd op ziekteverwekkers. Open
water zoals sloten, rivieren en grachten zijn géén officieel
zwemwater en worden niet gecontroleerd. Actuele
informatie over zwemmen in open water kun je opvragen
via www.zwemwater.nl
Altijd zonnebrand smeren
Bescherm je kind door het in te smeren met
zonnebrandcrème, ook in de schaduw. Gebruik voor
kinderen een crème met een hoge beschermingsfactor
(minimaal factor 30) en smeer ze elk uur in. Leg oudere
kinderen uit waarom ze zich regelmatig in moeten smeren.
Door verbranding veroudert de huid namelijk sneller en loop
je meer risico op huidkanker.
Om het hoofd van je kind goed te beschermen, kun je een
petje of een zonnehoedje opzetten. De ogen van kinderen
zijn heel gevoelig voor uv-straling. Er zijn speciale
kinderzonnebrillen te koop, let erop dat deze wel uvbescherming hebben. Ook is het belangrijk dat kinderen

veel drinken. Dat helpt om de warmte kwijt te raken en
voorkomt uitdroging.
Gestoken door een insect
Een insectenbeet is vaak te herkennen aan een rode,
jeukende plek op de huid. Soms is de plek gezwollen of
pijnlijk. Kinderen kunnen van een insectenbeet ook duizelig
of misselijk worden.
Behandeling van een insectenbeet

Zorg dat je kind niet aan de beet krabt. Dit kan een
ontsteking veroorzaken.

Probeer bij een wespensteek de angel er
zijdelings met je nagel uit te vegen. Gebruik liever
geen pincet. Hierdoor kan de angel halverwege
afbreken.

Gebruik een verkoelend middel bij pijn of jeuk.

Gebruik geen menthol. Daar kan je kind het
benauwd van krijgen. Bovendien irriteert het erg
als je kind het per ongeluk in de ogen wrijft.
Buiten gespeeld “in het groen”? Denk aan teken!
Een teek is een klein, bruinzwart insect dat vaak in bossen,
duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, parken en
tuinen voorkomt. Teken zitten vooral in hoog gras, struiken,
varens of tussen dode bladeren. Van daaruit stappen ze
over op dieren die voorbij komen lopen, maar ook op
mensen. Teken vallen dus niet uit bomen.
Tekenbeet
Teken voeden zich met bloed dat ze door middel van een
beet opzuigen. Teken kunnen ook ziekten met zich
meedragen en die door een beet op mensen overbrengen,
zoals de ziekte van Lyme.
Op teken controleren
Het is verstandig de kleding, de huidplooien en het hoofd
van je kind regelmatig op teken te controleren. Wanneer je
kind veel speelt in hoog gras en struiken, is het een goed
idee om het shirt in de broek te stoppen en de broekspijpen
in de sokken. Blote lichaamsdelen kun je insmeren met een
insectenwerend middel.
Hoe verwijder je een teek?
Een teek laat de huid pas los als hij zich helemaal
volgezogen heeft met bloed. Als je kind een teek heeft,
verwijder deze direct met een tekentang. Controleer daarna
of alle delen van de teek uit de huid verwijderd zijn. Dit doe
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je door de teek te bekijken: een zuigmond met aan
weerszijden twee tastdelen moeten aanwezig zijn.
Verwijder een teek liever niet met alcohol, olie, jodium of
andere middelen. De teek kan hiervan schrikken en zijn
maaginhoud in de huid spuiten, wat een infectie kan
veroorzaken.
Schoonmaken
Het is verstandig om na het verwijderen van de teek de
huid rondom de beet schoon te maken met bijvoorbeeld
alcohol. Als je denkt dat de teek niet helemaal is verwijderd,
is het verstandig dezelfde dag nog met je kind langs je
huisarts te gaan.
Meer info op www.tekenradar.nl en bekijk het filmpje in de
link https://youtu.be/MveB_UYn8cY
Een fijne vakantie gewenst!
Bouwdorp Bzzzonder
Timmeren, schuren, zagen, meten, ontwerpen en bovenal
een heleboel plezier. Allemaal ingrediënten voor Bzzzonder
Bouwdorp in Vathorst. In de laatste week van de
zomervakantie kun je je van dinsdag tot en met vrijdag naar
hartenlust uitleven. Ben jij tussen de 8-13 jaar? Heb jij nog
geen plannen voor de laatste week van de zomervakantie?
Schrijf je dan snel in via www.bzzzonder.nl/bouwdorp
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