Vogelvlucht
donderdag 27 juni 2019
agenda – week 27

agenda – week 28

maandag
1 juli

maandag
8 juli

dinsdag
2 juli

dinsdag
9 juli

woensdag
3 juli

woensdag
10 juli

Wenmoment 9:30-10:30.
Wenmoment VO groep 8.

donderdag
4 juli

vrijdag
5 juli

donderdag
11 juli

Weeksluiting:
B
6C
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep
zijn hierbij van harte uitgenodigd.
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vrijdag
12 juli

Geen weeksluiting.

Neem de ruimte, laat je zien!

agenda – week 29
maandag
15 juli

dinsdag
16 juli

woensdag
17 juli

donderdag
18 juli

vrijdag
19 juli

Een nieuwe Vogelvlucht
verschijnt.

Start zomervakantie.
1e schooldag na
zomervakantie:
Maandag 2 september 2019.

Roostervrije dagen
Ik weet dat er
ouders zijn die de
afgelopen drie
roostervrije dagen
niet zo handig
gepland vinden.
Maar het waren
warme dagen en ik
denk dat ze nu toch
wel prettig waren. We hebben als team veel werk verricht
met analyses van data (cito) en het maken van rapporten.
Ook door de groepen 8 en hun leerkrachten wordt er hard
gewerkt aan een mooi afscheid. Vorige week hebben de
leerlingen van groep 8 al geschitterd op een geweldig gala
dat op de Vuurvogel plaatsvond. We kijken samen met hen
uit naar een mooie afscheidsmusical.
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. Volgende week krijgt u te horen bij welke
leerkracht uw kind komt in 2019-2020.
Vuurvogelcafé woensdag 3 juli  input schoolplan
2019-2023
De ouders van alle groepen, die in de gelegenheid zijn, wil
ik van harte uitnodigen in het Vuurvogelcafé (locatie
teamkamer de Vuurvogel) op woensdag 3 juli van 8.30-9.00
uur. Het thema is: input schoolplan.
Intussen is er een aantal Vuurvogelcafés achter de rug.
Goed om met een bak koffie/thee eens met u als ouders
van gedachten te wisselen. Mij vielen een paar dingen op
die ik graag met u wil delen. Veiligheid is een hot item. We
besteden daar nu sowieso al veel aandacht aan, maar dit
onderwerp wordt zeker meegenomen in het
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schoolplan/jaarplan. Bewegen en leren is een item dat de
revue passeerde. We maken nu al gebruik van Sportivate
om kinderen op het schoolplein weer ‘te leren spelen’.
Komend seizoen gaat Sportivate ook al onze gymlessen
verzorgen, om zo met vakleerkrachten kwalitatief goed
bewegingsonderwijs te kunnen geven.
Ik wens u, namens het team van de Vuurvogel, een mooi
weekend toe.
Kees van Lummel
Directeur PCBO De Vuurvogel
Trefwoord
Week 27 en 28 hebben het thema: Reizen
Inhoud: Stilstaan of bewegen. Over dwalen of reizen. Over
op pad gaan met een missie.
Bijbel: Naar Damascus (Handelingen 9); Op weg met een
missie (Handelingen 15); Naar Athene (Handelingen 17);
Naar Efeze (Handelingen 19).
Studiedag 25 juni
Op 25 juni waren alle leerkrachten op school aanwezig om
met elkaar de gemaakte CITO toetsen te analyseren. Waar
zijn we trots op? Waar kunnen we nog verbeteren?
Daarna hebben we de toetsen op groepsniveau besproken.
Ook daarbij hebben we de vraag gesteld waar we trots op
zijn, maar ook waar nog kansen liggen voor de klas en voor
de individuele kinderen. Mooi om elkaar te praten over ons
onderwijs!

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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