Vogelvlucht
donderdag 7 november 2019
agenda – week 46

agenda – week 47

maandag
11 november

maandag
18 november

dinsdag
12 november

dinsdag
19 november

woensdag
13 november

woensdag
20 november

donderdag
14 november

donderdag
21 november

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.
Groep 7: Ouderavond rots en water 19.30-20.30 uur.

vrijdag
22 november

Weeksluiting:
A
1/2C
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep
zijn hierbij van harte uitgenodigd.

vrijdag
15 november

Weeksluiting:
B
3B
De ouders van de kinderen uit de genoemde groep
zijn hierbij van harte uitgenodigd.
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Neem de ruimte, laat je zien!

Beste ouders/verzorgers,
Vuurvogelcafé
Vrijdag 1 november stond het tweede Vuurvogelcafé
gepland van 8.30-9.00 uur. Het thema was: identiteit.
Tijdens de weeksluiting heb ik met twee ouders gesproken
die er bewust voor gekozen hebben hun kinderen naar een
christelijke school te laten gaan. Een mooi gesprek met
ouders die het belangrijk vinden dat hun kinderen normen
en waarden meekrijgen. Mooi om zo met ouders te spreken
die vanuit hun moslim geloof hun kinderen met vertrouwen
naar een christelijke school laten gaan.
De dialoog over identiteit is belangrijk in een tijd waar de
secularisatie en ontkerkelijking een feit is. Waar we met
elkaar heel druk zijn om ons leven zo goed mogelijk in te
richten. We vliegen van hot naar her. Op zoek naar rust,
naar balans, naar mindfulness. Wat is er mooier voor onze
leerlingen om vanuit de Bijbelverhalen voorbeelden mee te
krijgen die gaan over normen en waarden, dat er meer is
tussen hemel en aarde dan materiële zaken. Ik wil graag de
dialoog aan gaan met u als ouders, met leerkrachten, met
leerlingen. Op dit moment is er een enquête in de maak om
binnen ons team te inventariseren hoe we daar in de klas
mee omgaan. De afspraken die we ooit gemaakt hebben
aanscherpen of herijken.
Maandag 6 januari 2020 staat Vuurvogelcafé 3 gepland
van 8.30 – 9.00 uur, u bent van harte welkom. Het thema
is dan het schoolplan voor 2019-2023.
Hartelijke groet en een goed weekend toegewenst, namens
het team van de Vuurvogel,
Kees van Lummel
Directeur PCBO De Vuurvogel
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Trefwoord
Week 46 en 47: Geheimhouden
Inhoud: Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of
onthullen. Privacy en ontdekken wie iemand is.
Bijbel: Jozef (Genesis 37 t/m 47).
Studiedag 28 oktober
Maandag 28 oktober hebben de kinderen kunnen genieten
van een extra vrije dag na hun vakantie. Op de Vuurvogel
waren alle juffen en meesters deze dag aanwezig om met
elkaar te werken aan een aantal verschillende
onderwerpen.
In de ochtend hebben we gesproken over gedrag en
consequenties van bepaald gedrag.
Niet het leukste onderwerp om het met elkaar over te
hebben, maar wel van belang om een veilige school te zijn
voor iedereen!
We hebben met elkaar nagedacht over een systeem
waarbij het duidelijk is voor kinderen, ouders en
leerkrachten welke consequentie er hoort bij ongewenst
gedrag.
Binnenkort koppelen we aan u terug hoe dit er concreet uit
gaat zien.
Na dit onderdeel gingen we in twee groepen uit elkaar.
Groep 1/2 is aan de slag gegaan met het nieuwe
leerlingvolgsysteem en het voorbereiden van thema met
bijbehorende doelen. Het digitale systeem maakt verbinding
tussen observeren en registreren. In november hebben we
de 2de scholing en ontdekken we nog meer mogelijkheden
van ParnasSys leerlijnen, ons nieuwe volgsysteem.
Groep 3 t/m 8 ging aan de slag met het voorbereiden van
nieuwe thema's voor 4 x wijzer.
In de middag hebben we twee workshops gevolgd die
verzorgd werden door Scholen in de Kunst. We hebben met
elkaar onze muziekmethode doorgespit en een
slagworkshop gevolgd. Fijn om ook op deze manier met
elkaar bezig te mogen zijn.

Neem de ruimte, laat je zien!

Meester Wesley
Meester Wesley heeft afscheid genomen van 'zijn' groep 6.
Hij heeft een andere uitdaging gevonden. We vinden het
jammer dat hij de Vuurvogel verlaten heeft, maar wensen
hem veel geluk met zijn nieuwe baan.

