Vogelvlucht
donderdag 12 september 2019
agenda – week 38

agenda – week 39

maandag
16 september

maandag
23 september

dinsdag
17 september

dinsdag
24 september

woensdag
18 september

woensdag
25 september

donderdag
19 september

donderdag
26 september

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.

vrijdag
27 september

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

vrijdag
20 september

Weeksluiting:
A
8A
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep
zijn hierbij van harte uitgenodigd.
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Start nieuwe schooljaar
We zijn blij en dankbaar gestemd dat we een goede start
hebben gehad. Iedereen was er! De klassen zagen er
gezellig uit, de school is schoongemaakt en opgeruimd.
Overigens is de schoonmaak, met name in de
zomervakantie, ieder jaar weer een punt van aandacht. In
een groot gebouw als De Laak met verschillende
gebruikers loopt dat niet altijd soepel. Er vinden momenteel
gesprekken plaats met het schoonmaakbedrijf om bepaalde
'schoonmaakzaken' recht te zetten.
Klusvaders
We willen de school wat netter gaan maken door
bijvoorbeeld deuren voor open kasten te maken. We zijn op
zoek naar een paar handige klusvaders die ons willen
helpen. Hartelijk aanbevolen om mij te mailen
(k.vanlummel@pcboamersfoort.nl).
Vuurvogelcafé
Gisteren hebben we ons eerste Vuurvogelcafé gehouden.
We willen graag een veilige school zijn. Dat vraagt om
constante aandacht en acties voor deze essentiële
onderwerpen. We hebben in dit Vuurvogelcafé gekozen
voor de verkeersveiligheid rond onze school. De wijkagent
was hierbij uitgenodigd om vragen te kunnen beantwoorden
en de goede tips mee te nemen. We kijken terug op een
goed gesprek met twee ouders. Goed om met elkaar de
veiligheid in de gaten te houden, met name wanneer het
slechte weer er weer aan komt. Ons eigen rij- en
parkeergedrag is essentieel voor een veilige
verkeerssituatie rond de school.
Vrijdag 1 november staat het tweede Vuurvogelcafé
gepland van 8.30-9.00 uur. Verder inhoudelijke info volgt
in de volgende Vogelvlucht.

Nieuwe collega’s
Mijn naam is Jackelien de Jong en sinds 2 september werk
ik in groep 8A op de Vuurvogel samen met juf Joëlle. We
hopen er allebei een heel leuk jaar van te maken. Dat moet
haast wel lukken want ik ben al wat ouder en Joëlle is een
jonge leerkracht. Samen met de kinderen van groep 8
kunnen we heel wat van elkaar leren!!
Ik woon in Bunschoten, ben getrouwd en heb 2 kinderen.
De Vuurvogel lijkt me een leuke school. Iedereen is reuze
vriendelijk en ik voel me erg welkom.
Graag tot ziens,
Groetjes Jackelien

Hoi allemaal!
Mijn naam is Joëlle Kuijt. Ik ben op dit moment 22 jaar en
kom uit Barneveld. Vanaf dat ik zeven jaar oud was roep ik
al dat ik juffrouw wilde worden (of schrijfster 😉). Net voor
de vakantie ben ik uitgenodigd om op sollicitatie te komen
bij de Vuurvogel. Ik ben op een donderdag aangenomen en
die maandag ging ik op vakantie, dus het is allemaal heel
snel gegaan!
Ik heb al een ontzettend leuke eerste week gehad met mijn
groep (8A) en weet zeker dat de rest van het jaar ook
leerzaam en gezellig gaat worden! Ik heb er zin in!
Groeten,
Juf Joëlle

Hartelijke groet,
Kees van Lummel
Directeur PCBO De Vuurvogel
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Hoi allemaal!
Ik ben Marleen Maters, 19 jaar en kom uit BunschotenSpakenburg. Ik hou erg van gezelligheid, creatief bezig zijn
en sporten. In het nieuwe schooljaar ga ik werken als
onderwijsassistent op de Vuurvogel. Je zult mij zien werken
in de groepen 1/2. Ik heb er al heel veel zin in om te
beginnen!
Tot dan!

Mijn naam is Koen Seubring. Begin september word ik 20
jaar en ik woon in Amersfoort. Naast mijn passie voor het
onderwijs, ben ik een groot fan van geschiedenis,
interieur/architectuur en van planten.
Alweer 3 jaar geleden begon ik aan de pabo op
Hogeschool Windesheim in Zwolle. Misschien kwam mijn
naam u al bekend voor, ik heb me namelijk al eerder
mogen ontwikkelen tijdens andere stages op de Vuurvogel.
Echter kwam ik tijdens één van de stages erachter dat ik de
meeste energie haal uit het begeleiden van kleuters. Hun
blik op de wereld en de ontwikkeling die zij nog moeten
doormaken, inspireert mij enorm.
Samen met u en uw kind hoop ik er een heel gezellig en
mooi jaar van te maken!

Mijn naam is Fleur Stöver en ik ben dit schooljaar leerkracht
van groep 7A.
Ik heb gestudeerd in Zwolle. Tijdens mijn studie heb ik mij
gespecialiseerd in speciaal onderwijs door middel van een
minor.
De afgelopen twee jaar was ik ook al op de Vuurvogel
aanwezig in groep 5 en 6 voor mijn stages.
Aankomend jaar heb ik enorm veel zin in om de kinderen
nieuwe dingen te leren en ze voor te bereiden op hun
laatste jaar op de basisschool.

Trefwoord
Week 38: Beloven
Inhoud: Doen wat je belooft; commitment en vertrouwen.
Bijbel: Abraham en de belofte van God; In Egypte;
Abraham en Lot uit elkaar (Genesis 11 t/m 15).
Week 39: Plaatsmaken
Inhoud: Een plek innemen of afstaan. Iemand vervangen of
aan de kant zetten. Op de beste plek komen.
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar, Ismaël en Isaak (Genesis
16 t/m 21).

Briljantklas
Op woensdag 18 september gaat de Briljantklas weer van
start op de Vuurvogel!
Leerlingen die een aantoonbare ontwikkelingssprong of
begaafde kenmerken laten zien en niet genoeg passende
uitdaging krijgen in de klas werken 7 weken lang aan een
thema.
Het project wordt iedere keer afgesloten met een
eindpresentatie, waar ook de ouders van de betreffende
leerlingen voor worden uitgenodigd. Deze eindpresentaties
vinden plaats onder schooltijd.
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.
Waar gaan wij mee starten?
Groep 2,3,4: ‘Ridders en kastelen’
Groep 5 en 6: ‘Vliegen’
Groep 7 en 8: ‘Spaans’
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)
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Gouden Weken
Een groep kinderen heeft de eerste weken na de
zomervakantie weer even tijd nodig om zich te vormen. Het
Gouden Weken plan helpt om de groepsvorming positief te
beïnvloeden. In dit plan staat beschreven wat een
leerkracht hiervoor inzet. U kunt hierbij denken aan de
sociokring, sociobord, groepsthermometers, lessen
Vreedzame School en het invullen van een sociogram.
Het Gouden Weken plan loopt tot de herfstvakantie.
Type app

Open Deurenweek Scholen in de Kunst
KOM, KIJK EN DOE MEE!
Ballet of theater? Trompet of schilderen? Doe een proefles
tijdens de Open Deurenweek en maak je keuze! De Open
Deurenweek van Scholen in de Kunst vindt plaats van 16
t/m 21 september op alle locaties van Scholen in de Kunst.
Gratis toegang.
De Open Deurenweek is bedoeld om vrijblijvend, gratis deel
te nemen of te kijken bij diverse cursussen, rond te kijken in
de cursusruimtes en sfeer te proeven. Het is tevens
bedoeld als oriëntatie in het veelzijdige aanbod en
makkelijker tot een keuze te komen. Door zelf deel te
nemen aan één van de vele cursussen die dit seizoen van
start gaan, is er alle gelegenheid daarover de nodige
informatie in te winnen. Dat kan o.a. ook door een praatje
aan te knopen met de aanwezige docenten of cursisten, die
ter plekke aan het werk zijn.
Extra Open Huis
Voor kinderen (en hun ouders) die nog twijfelen over de
keuze van een muziekinstrument, diverse instrumenten
willen uitproberen of kennis willen maken met docenten,
organiseren we een extra open huis op zondag 15
september, van 13.00 tot 16.00 uur in het Eemhuis.
www.scholenindekunst.nl
Kies je Sport
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