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Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Vuurvogel,
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
•

Woord van de directeur

•

Lief en leed

•

Informatieavonden

•

Startgesprekken

•

Ziekmeldingen

•

Privacy instellingen in Parro

•

Klusgroep

•

Bibliotheek op school

Kalender
Week 34
22 augustus; eerste schooldag
23 augustus; 08.30-09.00 uur VuurvogelCafé
23 augustus; 19.00-19.45 uur informatieavond voor de groepen 1,2, 7 en 8
25 augustus; 19.00-19.45 uur informatieavond voor de groepen 3,4 5 en 6

Week 35
Hele week; startgesprekken

31 augustus; start tutorlezen

Week 36
Hele week; startgesprekken
afname ok-thermometer
7 september; Mad Science promotieshow
8 september; Vogelvlucht verschijnt

Intro

Woord van de directeur
Mijn naam is Agnes Hardeman en vanaf 1 augustus mag ik me directeur van p.c. basisschool de
Vuurvogel noemen. Deze week zijn we als team gestart en ik voel me al enorm welkom. Ik heb erg
veel zin om samen met dit enthousiaste team samen te werken. Als directeur vind ik de
samenwerking tussen ouders, kind en school erg belangrijk. Mijn overtuiging is dat we allemaal het
beste voor onze kinderen willen. We kunnen dan verschillend denken over wat het beste is, maar
willen uiteindelijk allemaal dat onze kinderen opgroeien tot evenwichtige personen die zich bewust
zijn van hun talenten en ontwikkelpunten, die kunnen samenwerken en respect hebben voor elkaar
en hun omgeving.
Wie ben ik als persoon? Ik kom uit Woudenberg en woon daar met mijn man Michel en 3 kinderen
(Fleur, Jesse en Lieke). Na een aantal jaren voor de klas te hebben gestaan, ben ik bouwcoördinator,

waarnemend directeur en uiteindelijk directeur geworden. Als directeur vind ik het belangrijk om
zichtbaar te zijn en zal ik ook zoveel mogelijk in de hal of op het plein proberen te zijn als de school 's
morgens begint. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om thuis te zijn bij mijn gezin, een boek te lezen,
lekker buiten te zijn of even hard te lopen. Afspreken met vrienden en lekker uit eten gaan is ook
een van mijn favoriete bezigheden.
Op 23 augustus van 8.30 - 09.00 uur is er een vuurvogelcafé waarin we elkaar beter kunnen leren
kennen. Ik hoop u daar te ontmoeten!

Lief en leed
We zijn dankbaar dat de meeste collega's weer veilig en gezond teruggekomen zijn van vakantie.
Helaas geldt dit niet voor iedereen. Juf Truus (groep 1/2) kan helaas niet starten. Zij heeft
gezondheidsklachten. Juf Truus vindt het ontzettend jammer dat ze niet kan beginnen. We wensen
haar veel beterschap en hopen dat we haar snel weer op school mogen verwelkomen.
Juf Esther de Vos en juf Sharon zijn helaas nog niet de oude. Ze zijn wel beiden weer op school
aanwezig. We hopen dat hun herstel voorspoedig zal verlopen.
Er zijn een aantal collega's terug van hun verlof. We mogen juf Marije (groep 3), juf Gabrielle (groep
7) en juf Kim (IB) weer verwelkomen op school. We zijn blij dat jullie er weer zijn!
Ook mogen we een aantal nieuwe collega's verwelkomen! Welkom aan juf Iris (groep 5), Juf Romy
(groep 6), meester Jasper (groep 7), juf Janine (groep 7), juf Nathalie (groep 7 en onderbouw
coördinator), meester Cor (groep 8), meester Daan (gym), meester Vincent (gym), juf Diez (leraar in
opleiding) en juf Anna (leraar in opleiding).
We hopen dat jullie je snel thuis voelen op de Vuurvogel!

Informatieavonden
Deze week vinden direct de informatieavonden plaats. Op deze avonden maakt u kennis met de
leerkracht(en) en hoort u belangrijke informatie voor het komende schooljaar. Voor de groepen
1,2,7 en 8 zullen deze plaats vinden op dinsdag 23 augustus van 19.00 uur tot 19.45 uur en voor de
groepen 3,4,5 en 6 zullen deze plaats vinden op donderdag 25 augustus van 19.00 uur tot 19.45 uur.
We hopen u dan te mogen ontmoeten!

Startgesprekken
Vanaf week 35 vinden de startgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken maken wij graag verder
kennis met de kinderen. Waar krijgen ze energie van? Hoe kunnen wij ze het beste ondersteunen?
Welke doelen hebben ze voor het komende schooljaar?
Via Parro ontvangt u van de leerkracht(en) een uitnodiging om u in te schrijven voor deze
gesprekken. De kinderen zijn van harte uitgenodigd bij deze gesprekken.

Ziekmeldingen
Mocht uw kind ziek zijn en niet naar school kunnen komen of u een andere afspraak hebben onder
schooltijd, dan kunt u uw kind afmelden via Parro.
We willen graag nog even onder uw aandacht brengen dat als uw kind meerdere dagen afwezig is
door ziekte, u voor iedere dag een nieuwe ziektemelding moet doen.

Privacy instellingen in Parro
In Parro is het mogelijk de privacy-voorkeuren in te stellen. We vernemen vaak dat ouders het leuk
vinden om foto's via Parro te ontvangen. Dit kunnen wij echter alleen doen wanneer de privacy voorkeuren voor het delen van beeldmateriaal in Parro op 'ja' staat. De standaardinstelling is 'nee'
dus wanneer u foto's wilt ontvangen, dan moet dit worden aangepast. Wij willen u vragen om de
instellingen voor ieder kind zo nodig aan te passen.

Klusgroep

Tijdens de verhuizing kwamen een aantal ouders met het idee om een klusgroep op te richten. Het
idee ontstond dat de leerkrachten klussen aan de klusgroep door kunnen geven en dat zij, wanneer
het uitkomt, deze klussen voor ons uitvoeren. U kunt hierbij denken aan het verven van een muur,
het in elkaar zetten van een kastje etc.
Wij werden direct enthousiast van dit idee! Denkt u bij het lezen van dit bericht; dit is wel iets voor
mij, dan kunt u een berichtje sturen via Parro of naar e.vanmontfrans@pcboamersfoort.nl

Bibliotheek op school
Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen in de Bibliotheek op school. Heeft u een uurtje de tijd
om te helpen? Dat helpt de bibliotheek op school enorm!
Wat ga je doen?
· Kinderen helpen om boeken te vinden. Niet zomaar boeken, maar het juiste boek voor dat kind.
· Er zorg voor dragen dat de Bibliotheek op school een plek is voor kinderen waar ze zich op hun
gemak voelen en er zich kunnen ontwikkelen.
· Een paar keer per jaar erop toezien dat alle boeken weer terug zijn in de Bibliotheek op school.
· Samenwerken met andere Bibliotheek ouders om ervoor te zorgen dat kinderen met plezier
kunnen lezen
· Evt. andere taken die te maken hebben met de Bibliotheek op school.
Wil jij helpen in de Bibliotheek op school? Meld je dan aan bij leescoördinatoren via:
bibliotheek.vuurvogel@pcboamersfoort.nl

Wist u dat......

u ons ook kunt volgen op Instagram onder de naam 'devuurvogel?' Leuk als u ons ook volgt! Ook zijn
wij te vinden op facebook onder de naam 'PC Basisschool de Vuurvogel'.

Contact opnemen
PCBO de Vuurvogel
Zwartsluiskade 2
3826 EG Amersfoort
033-2530707
vuurvogel@pcboamersfoort.nl
Ga naar onze website op www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl

Nieuws van buiten

