Vogelvlucht
donderdag 26 september 2019
agenda – week 40

agenda – week 41

maandag
30 september

maandag
7 oktober

dinsdag
1 oktober

dinsdag
8 oktober

woensdag
2 oktober

Start Kinderboekenweek.

donderdag
3 oktober

vrijdag
4 oktober

woensdag
9 oktober

donderdag
10 oktober

Weeksluiting:
A
6A
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep
zijn hierbij van harte uitgenodigd.
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vrijdag
11 oktober

Weeksluiting:
B
5B
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep
zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Einde Kinderboekenweek.

Neem de ruimte, laat je zien!

agenda – week 42

Beste ouders/verzorgers,

maandag
14 oktober

Afscheid Monique
Vorige week vrijdag hebben we als team, OR en MR op
informele wijze afscheid genomen van Monique van Beek.
Zij werkt nu op twee andere scholen binnen onze stichting.
Monique heeft aangegeven op deze wijze afscheid te willen
nemen van de Vuurvogel. De kinderen hebben prachtige
kaarten voor haar gemaakt. Als team, OR en MR hebben
we tijdens een borrel teruggekeken naar de tijd dat zij op de
Vuurvogel heeft gewerkt. Meer dan twaalf jaar heeft
Monique zich met hart en ziel ingezet voor kinderen,
leerkrachten en ouders. De laatste jaren als adjunctdirecteur. We hebben een grote blijk van waardering
gegeven voor alles wat zij voor de Vuurvogel heeft gedaan.
We wensen haar veel geluk en plezier toe in de toekomst.

dinsdag
15 oktober

woensdag
16 oktober

Open ochtend 9:00-11:00 uur.

donderdag
17 oktober

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.

vrijdag
18 oktober

Weeksluiting:
A
4A
De ouders van de kinderen uit de
genoemde groep zijn hierbij van harte
uitgenodigd.

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) Ik heb inmiddels met
één vader contact gehad. Fijn! Wie volgt?
Ik heb een klein foutje gemaakt.... het mogen ook handige
klusmoeders zijn 😀.
Vuurvogelcafé
Vrijdag 1 november staat het tweede Vuurvogelcafé
gepland van 8.30-9.00 uur. Verder inhoudelijke info
volgt t.z.t. in de Vogelvlucht.
Hartelijke groet,
Kees van Lummel
Directeur PCBO De Vuurvogel
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Neem de ruimte, laat je zien!

Trefwoord
Week 40 en 41: 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).
Week 42: Volhouden
Inhoud: Volhouden of afhaken, doorzetten of opgeven.
Volhouden vanuit de beste bedoelingen.
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en Lea
(Genesis 25 t/m 33).
Leerlingenraad
De leerlingenraad is weer van start gegaan. De groepen 6,
7 en 8 hebben een klassenvertegenwoordiger gekozen. In
de leerlingenraad zitten James (6A), Jackie (6B), Luuk
(6C), Noemi (7A), Stan (7B), Nina (7C), Neill (8A), Stella
(8B) en Olav (8C).
We hebben de eerste plannen gemaakt en de groep in
tweeën gedeeld. Eén groep gaat aan de slag met de
pestbus, de andere groep gaat aan de slag met de verkoop
van anti-pest bandjes.
In de Vogelvlucht houden we u van onze plannen op de
hoogte.

High tea van ABC de Laak
Afgelopen maandag 23 september organiseerde “ABC de
Laak” een high tea voor peuterleidsters, BSO medewerkers
en leerkrachten van de betrokken scholen. ABC de Laak
vertegenwoordigt de belangen van alle kinderen in de Laak,
dus ook van onze Vuurvogels.
De visie van de Laak is:
“De medewerkers zijn er voor alle kinderen en hun ouders
in de Laak. Wij begeleiden kinderen op hun ontdekkingsreis
door in te spelen op hun behoefte en hun ontwikkeling. Dit
doen we door diverse activiteiten gezamenlijk aan te
bieden. We laten kinderen kennis maken met de normen en
waarden in onze samenleving. Wij werken zoveel mogelijk
samen met partners in de wijk.”
Het doel van de high tea was input verzamelen voor de
jaarplannen voor elke school/onderneming. Bovendien
willen we draagvlak creëren voor deze nieuwe
gezamenlijke pedagogische visie. Medewerkers van
Partou, de Gondelier, Human kind en de Vuurvogel gingen
met elkaar in gesprek over verschillende vragen. De
opbrengsten werden op flapovers geschreven. De
commissie van ABC de Laak gaat met deze input verder
aan de slag.
Samen denken we na welk aanbod de kinderen in de Laak
nodig hebben aan trainingen en workshops en hoe we door
samenwerking elkaar kunnen versterken. Als u ideeën
heeft, kunt u contact zoeken met:
a.bakker@pcboamersfoort.nl
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De Bibliotheek op School
Beste kinderen en ouders van De Vuurvogel,
Als eerste school in Vathorst heeft de Vuurvogel donderdag
28 maart een Bibliotheek op School geopend. Alle kinderen
en leerkrachten hebben een mooie collectie boeken tot hun
beschikking om uit te kiezen. Wij, Danielle en Tamara, zijn
hier als leesconsulenten van Bibliotheek Eemland nauw bij
betrokken.
Als leesconsulent zijn wij de verbindende factor tussen de
Bibliotheek Eemland en de Bibliotheek op School. Wij
ondersteunen het team op het gebied van leesbevordering
en de collectie van de schoolbibliotheek. Ook zullen wij
geregeld in de klassen te vinden zijn voor
leesbevorderingsactiviteiten.
Wij kijken er naar uit om, samen met het team en de
biebouders, de kinderen (nog) enthousiast(er) te maken
voor boeken.
Graag tot ziens in de schoolbieb of in Bibliotheek Vathorst!
Met vriendelijke groet,
Danielle en Tamara.

Neem de ruimte, laat je zien!

Boekentip van leesconsulenten Danielle & Tamara
Begin oktober start de Kinderboekenweek met als thema
‘Reis mee!’
Anna Woltz schrijft het Kinderboekenweekgeschenk
‘Haaientanden’. André Kuipers maakt samen met Natascha
Stenvert het prentenboek ‘André het astronautje op zoek
naar Laika’.
Maar beide schrijvers hebben nog meer mooie titels op hun
naam staan!
Tien dagen in een gestolen auto – Anna Woltz
Voor kinderen in de bovenbouw is dit een
heerlijk spannend en avontuurlijk boek.
De 11-jarige Camilla wordt door haar moeder
naar Zweden gestuurd om bij vrienden te gaan
logeren. Direct bij aankomst blijkt het echter
niet helemaal te gaan zoals Camilla heeft verwacht. De
auto waarmee ze wordt opgehaald, blijkt gestolen en in
plaats van de vader zit zijn 16-jarige zoon aan het stuur. Tot
overmaat van ramp blijkt er op de achterbank een krijsende
baby in een verhuisdoos te liggen! Camilla haat baby’s!
Toch weten de jongens Camilla over te halen om in te
stappen en al snel belandt ze in een spannende roadtrip
naar het noorden van Zweden, achter de ontvoerders van
de vader van de jongens aan…
André het astronautje. Hoe word je een
astronaut? – André Kuipers en Natascha
Stenvert
Een fijn kijk- en voorleesboek voor jongere
kinderen.
Max en Mia komen bij André het astronautje en Astromuis
logeren. Ze hebben een brandende vraag voor André: hoe
word je eigenlijk een goede astronaut? Max en Mia hebben
er allemaal ideeën over en stellen veel vragen. André
neemt hen mee naar een heuvel om daar naar de sterren te
kijken en heeft een verrassend antwoord voor hen in petto.

ABC Activiteiten
Binnenkort vindt er een aantal activiteiten plaats voor
ouders en kinderen die een scheiding meemaken. In de
bijlagen vindt u over elke activiteit meer informatie. Het gaat
om de volgende programma’s:
1. Kameleonprogramma: Vanaf 5 november is het
Kameleonprogramma met 6 bijeenkomsten voor kinderen
8 t/m 12 jaar.
2. Trouwe Tijgers Staan Samen Sterk!: Vanaf 18 november
is het Trouwe Tijgers Staan Samen Sterk met 8
bijeenkomsten voor kinderen 4 t/m 7 jaar.
Beide programma’s zijn lotgenotenprogramma’s voor
kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Tijdens deze
bijeenkomsten zijn de kinderen op speelse en creatieve
manier bezig met wat ze meemaken, denken en voelen. De
sfeer is informeel en binnen de groep staan
vertrouwelijkheid, veiligheid, gezelligheid en respect
voorop.
3. Inspiratieworkshop Opvoeden in twee huizen: Op
maandag 14 oktober zijn alle vaders en moeders uit
Amersfoort Noord van harte welkom bij de
inspiratieworkshop Opvoeden in twee huizen.
ABC Workshops
In de bijlagen twee ABC workshops.
Twee unieke activiteiten: een natuurboottocht en meedoen
op de boerderij in Vathorst.
En de kinderwijkraad gaat van start.
Alle kinderen mogen zich inschrijven.
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Neem de ruimte, laat je zien!

