Vogelvlucht
donderdag 18 juli 2019
agenda – week 35

agenda – week 36

maandag
26 augustus

maandag
2 september

dinsdag
27 augustus

dinsdag
3 september

woensdag
28 augustus

woensdag
4 september

Ouderavond groep 1, 2, 7, 8 19:30-20:15 uur.

donderdag
29 augustus

donderdag
5 september

Ouderavond groep 3, 4, 5, 6 19:30-20:15 uur.

vrijdag
30 augustus

Inloopmoment 10-10:30 uur.

www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl
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Start schooljaar.

vrijdag
6 september

Neem de ruimte, laat je zien!

agenda – week 37
maandag
9 september

dinsdag
10 september

woensdag
11 september

Vuurvogelcafé.

donderdag
12 september

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.

vrijdag
13 september

Afscheid groep 8
Vorige week zijn er
drie groepen 8 die
afscheid namen van
de Vuurvogel met
een prachtige
musical. De jeugd
vliegt uit. Een
nieuwe levensfase
breekt voor deze
groep 8 leerlingen aan. De meeste leerlingen hebben acht
jaar onderwijs mogen genieten bij ons op school. Met vallen
en opstaan hebben we hen veel proberen te leren, zowel
cognitief als sociaal emotioneel. Soms ging het goed, soms
piepte en kraakte het. Maar hoe dan ook afscheid nemen is
aan de ene kant uitzien naar het onbekende en nieuwe en
terugzien met wat nostalgie. Ook voor sommige ouders is
dit het afsluiten van de periode basisschool. We willen alle
ouders hartelijk bedanken voor inzet en hulp in de
afgelopen jaren en hen veel geluk en wijsheid toewensen
voor de toekomst.
We kunnen terugkijken op drie fantastische musicals. In
mijn directiekantoor geniet ik al weken van deze musical.
Dank aan alle ouders die mee hebben geholpen met
decors etc. Op de afscheidsavond heb ik een moment de
leerlingen en ouders toe mogen spreken. Van het bestuur
PCBO Amersfoort krijgen alle leerlingen een Bijbel mee
naar huis. Wij hebben in de afgelopen jaren met de
kinderen gesproken over de verhalen die in de Bijbel staan.
Een lezenswaardig boek voor jong en oud. Adieu!
Terugblik 2018-2019
In het afgelopen jaar heeft het team hard gewerkt om uw
kind een fijn jaar te geven. Niet alleen door goed onderwijs
te geven, maar ook aandacht te schenken aan uw kind. We
willen graag dat ieder kind zich gezien weet en veilig voelt
op school, schoolplein en in de klas. Dat lukt vaak heel
goed, maar ook wel eens niet. Het gesprek met u als
ouders blijft daarin cruciaal. Korte lijntjes tussen school en
ouders vinden we belangrijk. U bent ervaringsdeskundige; u
kent tenslotte uw kind het beste. Wij hebben de expertise.
En samen zoeken we de juiste weg voor uw kind(eren).
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Neem de ruimte, laat je zien!

De nieuwe organisatiestructuur, waarbij er 1 directeur is en
drie bouwcoördinatoren met verregaande bevoegdheden,
gaat steeds meer vorm krijgen. Samen met de adjunctdirecteur, directeur en intern begeleiders is er veel
aandacht besteed aan het geven van kwalitatief goed
onderwijs. Dat betekent structureel groepsbezoeken doen.
Brede aandacht en scholing in groep 1 t/m 8 voor het
geven van een effectieve instructie, aandacht voor
begrijpend lezen/luisteren. Snel ondersteuning aan
leerkrachten kunnen geven wanneer dat nodig is. De
resultaten goed analyseren en een actieplan daaraan
verbinden. Een spannend inspectiebezoek, met uiteindelijk
een voldoende beoordeling. Deze speerpunten gaan we in
het volgend schooljaar borgen. Verder hebben we input
verzameld via leerlingen, MR, ouders en leerkrachten voor
het schrijven van een schoolplan 2019-2023. We hopen
voor de herfstvakantie daar mee klaar te zijn.
Kortom, we zijn volop in ontwikkeling. We willen u hierin
graag meenemen. Bijvoorbeeld door goed naar u te
luisteren. Dat doen we tijdens de Vuurvogelcafé ’s (die ook
in het komend schooljaar weer staan gepland) bezoeken.
Door goed in gesprek te zijn met een constructieve
Medezeggenschapsraad, maar ook dankbaar te zijn voor al
het werk dat de Ouderraad verricht. Ik wil tot slot het team
van de Vuurvogel hartelijk bedanken voor hun inzet. Top!
Afscheid en welkom
Zoals u in de media heeft kunnen lezen zijn er bij het
ingaan van de zomervakantie nog honderden vacatures in
het primair onderwijs. Een zorgelijke situatie. Voor
leerkrachten die een keer willen wisselen van school een
uitgelezen kans om dat nu te doen; keuze genoeg! Op een
grote school als de Vuurvogel is er ook wel wat beweging
qua personeel, maar niet veel. Ik kan met een dankbaar en
blij gevoel meedelen dat we de vacatures allemaal hebben
ingevuld.
We nemen afscheid van een aantal collega’s die hun geluk
elders gaan zoeken. We bedanken hen voor hun inzet:

Juf Monique gaat op twee andere scholen binnen
de PCBO Amersfoort werken als locatieleider.
Zo’n 14 jaar geleden heeft juf Monique het begin
van de Vuurvogel meegemaakt. En nu gaat ze de















Vuurvogel verlaten. Juf Monique heeft heel veel
werk verricht voor onze school. We gaan op 20
september op een mooie manier afscheid nemen.
Daarover hoort u na de zomervakantie meer.
Meester Erwin gaat na 6 jaar vertrekken en gaat
zijn geluk zoeken op een andere school in
Amersfoort buiten onze stichting PCBO. We
hebben Erwin bedankt voor al het werk dat hij
heeft gedaan in de groepen 8. We zullen hem
missen en wensen hem veel plezier en geluk toe
op de nieuwe school.
Juf Mieke heeft het afgelopen jaar veel werk
verricht in groep 6. Dank voor je vakmanschap en
inzet voor de Vuurvogel. Je gaat in je nieuwe baan
in groep 8 lesgeven. Veel plezier en alle goeds
voor de toekomst.
Juf Astrid gaat naar de Windroos. Juf Astrid is in
drie groepen gestart.
Juf Anneke wordt intern begeleider op een school
in Bunnik. Zij heeft in verschillende groepen
ingevallen en veel werk verricht voor onze intern
begeleiders.
Juf Loraine gaat fulltime in groep 7 op de Kon-Tiki
werken.
Juf Iris heeft het zwangerschapsverlof van juf
Martine ingevuld. Dank voor al je inzet en veel
succes op je nieuwe school.
Juf Nellie Kliffen heeft bij de kleuters en een aantal
weken in groep 4 gewerkt. Dank voor je inzet en
veel geluk op je school in Soest.
Juf Evelien heeft het afgelopen jaar als
onderwijsassistent bij de kleuters gewerkt. Dank
voor je inzet en liefde voor het jonge kind. Je
aandacht gaat de komende tijd eerst naar je gezin.
Veel geluk en plezier toegewenst voor de
toekomst.
Juf Sharon ter Beest heeft de laatste weken
structureel ingevallen. Daarvoor dank!

Vakantie
Deze week is de laatste week. Dan breekt een tijd van rust
aan. Een tijd om te reflecteren. Te genieten van vrijheid.
Geen druk van de agenda. Ik wens u dat toe de komende
weken. Ik hoop dat we elkaar in gezondheid begin
september weer mogen ontmoeten.
Ik wens u, namens het team van de Vuurvogel, een mooie
zomervakantie toe.
Hartelijke groet,
Kees van Lummel
Directeur PCBO De Vuurvogel
Afscheid juf Monique
Beste ouders, verzorgers,
Na 14 jaar in verschillende functies op de Vuurvogel
gewerkt te hebben, waarvan de laatste 4 jaar als adjunct
directeur, neem ik afscheid om elders in de PCBO
Amersfoort organisatie parttime de leiding van een locatie
op me te nemen naast het parttime vervullen van
directietaken op een andere PCBO school. Op
20 september zal ik nog een keertje op de Vuurvogel te
vinden zijn om afscheid te nemen.
Het onderwijs kent zo zijn uitdagingen. Dat is niet anders op
de Vuurvogel. Wat blijft is de warme aandacht en onze
inzet voor de brede ontwikkeling van jullie kinderen en onze
leerlingen. Ik ben blij dat ik achter de schermen
daaraan heb kunnen bijdragen.
Het ga jullie goed. Ik wens u allen een fijne zomervakantie!
Hartelijke groeten,
Monique

De nieuwe collega’s zullen zich in de eerste Vogelvlucht
van het nieuwe seizoen aan u voorstellen.
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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

Informatie van de M.R.
De M.R. is voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar
geweest. Wij hebben gesproken over de formatie; de
groepsverdeling staat vast en is door de
personeelsgeleding van de M.R. goedgekeurd. Er komen
uiteindelijk 24 groepen en er is geen sprake van
combinatiegroepen buiten de kleutergroepen. De personele
invulling van de groepsverdeling is altijd een hele puzzel en
is bijna rond.
Wij bespreken ook de CITO analyse schoolbreed en kijken
naar scores, trends en welke aanpassingen ter verbetering
er gemaakt gaan worden. Het didactisch handelen en het
goed zicht hebben op hoe kinderen zich ontwikkelen wordt
ook door deze analyse duidelijk gemaakt.
Wij sluiten dit M.R. schooljaar af met een terugblik waarin
wij constateren dat wij met elkaar respectvol, open en
efficiënt hebben kunnen vergaderen in een ontspannen
sfeer. De relatie met onze nieuwe directeur is verstevigd en
wij kijken terug op een goed M.R. schooljaar.
Wilt u een vergadering, als toehoorder, bijwonen? U bent
altijd van harte welkom.
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ZomerPretPas
Hoera! ZomerPretPas 2019 komt er aan en neemt je mee
op reis door heel Amersfoort!
ZomerPretPas is het leukste kinderpaspoort van
Amersfoort! Een papieren boekje in paspoortvorm vol
zomeractiviteiten. ZomerPret voor kinderen van 4 t/m 12
jaar in Amersfoort!
Ga mee op reis!
Komende zomervakantie vlieg je de ruimte in met de
ZomerPretPasRaket! Op vijf verschillende planeten kun je
superleuke zomeractiviteiten bezoeken. Op vertoon van de
ZomerPretPas zijn de aangeboden zomeractiviteiten gratis
of krijg je korting. Bij elke zomeractiviteit krijg je na afloop
een stempel in jouw ZomerPretPas. Wat je met al die
stempels kunt doen? Dat houden we nog even geheim…
Voor meer informatie over de ZomerPretPas kijk op
www.zomerpretpas.nl

Neem de ruimte, laat je zien!

Swim to fight Cancer
“Ik wil later danser worden, om dat te bereiken train ik veel
en hard. Ik heb het geluk dat ik gezond ben.
Ziek worden dat kies je niet. Het kan iedereen overkomen.
Ik wil niet alleen maar hopen dat iemand die ziek is weer
mag herstellen. Ik werk er liever voor!
Ik ga zwemmen en ik hoop daar heel veel centjes mee op
te halen, zodat kanker genezen kan worden en we niet
alleen maar kunnen hopen."
Dit schrijft een van onze leerlingen uit groep 7 op haar
eigen actie pagina van
de https://www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-canceramersfoort site.
Een recreatief zwemevent in het stads decor van
Amersfoort waarbij deelnemers en teams uit de regio
Eemvallei zoveel mogelijk donaties ophalen voor
Fight Cancer, een stichting die fondsen werft voor
wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie via KWF
Kankerbestrijding. Meedoen helpt er voor te zorgen
dat kanker in de toekomst geen dodelijke ziekte meer is.
Aan het evenement werd in diverse groepen al aandacht
besteed. Een aantal kinderen hebben zich inmiddels
opgegeven en zijn druk bezig met het vinden van sponsors.
Zij gaan trainen tijdens hun vakantie om straks op
8 september net als Maarten van der Weijden hun
uitdaging te kunnen volbrengen.
Heeft uw kind interesse? Dan kunt u zich opgeven via de
link in dit bericht (NB open het scherm volledig om ook de
oranje aanmeldknop in beeld te krijgen rechts boven in).
Leuk om in team verband te zwemmen? Geef dit dan voor
22 juli door aan Janine.voogel@gmail.com zij zal dan
contact opnemen met de organisatie om een VUURVOGEL
team samen te stellen.

