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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

•

Voorstellen nieuwe collega's

•

Vertrouwenspersoon

•

Ok-thermometer

•

Scholing groep 1,2 en 3

•

Tutorlezen

Kalender
Week 37
Geen bijzonderheden
Week 38
•

22 september: de nieuwe Vogelvlucht verschijnt

Week 39
•

29 september: studiedag; de kinderen zijn vrij

•

30 september; studiedag; de kinderen zijn vrij

Intro

Ze zijn er vaak genoeg; momenten dat praten, lezen of leren even niet gewenst is. "Liever een lied!'
is dan een goede uitroep en fijne uitkomst. Een lied om bij te dromen, om door opgevrolijkt te
worden, om geïnspireerd van te raken of om troost in te vinden. Een lied kan dan zoveel betekenen.
Liederen zijn niet weg te denken uit het leven van kinderen. Thuis en in de klas, via vrienden en op
social media worden ze geraakt door liederen uit vele genres en ontwikkelen ze hun eigen smaak.
Deze weken staan de kinderen stil bij deze liederen, in al hun veelkleurigheid. Wat kan een lied doen
met je? Waarom zijn er liederen en zouden we ook zonder kunnen? We laten de kinderen ook
kennismaken met psalmen. Ze zijn er in allerlei soorten en maten, opgewekt van toon en of juist
verdrietig. We proberen de kinderen beter te laten begrijpen welke betekenis een psalm kan hebben.

Woord van de directeur

De eerste vier weken op de Vuurvogel zijn voorbij gevlogen. Ik ben blij met het hartelijke ontvangst
van mijn team. Het voelt al heel vertrouwd om het gebouw binnen te lopen en dat is een grote
kracht van dit team. Ik ben niet de enige collega die dit schooljaar gestart is op De Vuurvogel. We
zijn ontzettend blij dat een heel aantal nieuwe, enthousiaste collega's ons team versterken, zij
stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor.

"Neem de ruimte, laat je zien", is de missie van de Vuurvogel. Een missie die me erg aanspreekt als
persoon. Hoe mooi is het als we als onderwijsprofessional onze kinderen naast kennis bijbrengen,
juist ook de ruimte mogen geven om hun talenten te ontdekken en deze te ontwikkelen,
Deze missie vormt het fundament van ons jaarplan en schoolontwikkeling. We nemen u als ouders
graag mee in onze schoolontwikkeling via Parro en middels deze nieuwsbrief. Een ander mooi
initiatief wat ik nog even onder uw aandacht wil brengen is het vuurvogelcafe. Een half uur aan het
begin van de dag waarin we u graag informeren over onze schoolontwikkeling en waarin u mee kunt
denken over onze schoolontwikkeling. Noteert u 13 oktober 8.30 uur alvast in uw agenda? De
inhoud delen we in een latere vogelvlucht.
Ik ga vol enthousiasme met mijn team aan de slag om onze missie uit te dragen!

Lief en leed
Juf Willianne gaat met verlof. We wensen haar een fijn en ontspannen verlof toe, waarin ze zich
goed kan voorbereiden op de geboorte van haar eerste kindje.

Voorstellen nieuwe collega's
Hieronder stellen onze nieuwe collega's zich graag aan u voor;
Janine Kooijman: Hallo allemaal, mijn naam is Janine Kooijman. Ik ben getrouwd met Daan en wij
wonen samen met onze dochter Liv in waterdorp (Vathorst). Liv zit bij de kleuters op de Vuurvogel.
Ik heb 12 jaar in het SBO voor de klas gestaan en de afgelopen jaren heb ik als ambulant begeleider
gewerkt voor het expertisecentrum De kleine prins. Op de maandag werk ik in groep 7C en op de
woensdag zal ik de ondersteuning voor de groepen 7 gaan verzorgen. Ik heb erg v eel zin in deze
nieuwe baan en hoop de school en de collega’s snel beter te leren kennen.

Cor Koelewijn: Hallo allemaal! Mijn naam is Cor Koelewijn en ik kom uit Bunschoten-Spakenburg. Ik
ben 45 jaar, getrouwd met Gea en ik heb twee kinderen. De Vuurvogel is weliswaar nieuw voor me,
maar het onderwijs is me niet vreemd. Alhoewel het al wel een tijdje geleden is dat ik in het
basisonderwijs heb gewerkt. De afgelopen dertien jaar heb ik wiskunde gedoceerd op het
Oostwende College. Voor die tijd gaf ik zeven jaar les op een basisschool waar ik voornamelijk groep
8 heb gehad. Ik heb heel veel zin om groep 8c les te gaan geven. Het zal nog wel even wennen zijn,
maar bij dezen ook dank aan mijn collega’s die me goed ondersteunen en me een warm welkom
hebben gegeven. In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen (dat mag wel wat meer 😊), piano spelen en ik
houd van klussen. Ook kijk ik graag naar Formule 1 en voetbal.

Iris Bos: Beste ouders, Ik ben Iris Bos, 27 jaar oud en woon samen met mijn man en zoontje van 9
maanden in Bunschoten. Naast mijn werk houd ik van dagjes weg, reizen, winkelen en terrasjes
pakken.Ik sta nu 6 jaar met veel plezier en passie voor de klas. Komend schooljaar mag ik dit mooie
beroep uitoefenen op de Vuurvogel. Op woensdag t/m vrijdag ben i k te vinden in groep 5a. Ik kijk er
naar uit om er met de kinderen een leuk en leerzaam schooljaar van te maken. Tot binnenkort!

Nathalie Falkmann: Mijn naam is Nathalie Falkmann en ik ben bouwcoördinator van de onderbouw
(groep 1 en 2). Op dinsdag is mijn ambulante dag als coördinator en in september start ik met een
opleiding richting het management. Op donderdag en vrijdag geef ik les aan groep 7B. Mijn man en
ik wonen met onze zonen (10 en 13 jaar) in Woudenberg. Een prachtige omgeving, omringd door
bossen en weilanden. Wij wandelen en fietsen er graag. Ik houd van koken (vooral Italiaans), lezen
en tuinieren. Verder houd ik van gezellige uitstapjes en weekendjes weg met familie en vrienden.
Indien u ons denkt te herkennen, dan kan dat kloppen. Enige jaren geleden hebben wij in Vathorst
gewoond en onze kinderen hebben een paar jaar op de Vuurvogel gezeten. Ik kijk uit naar een mooie
samenwerking met u als ouders en wens uw kind (eren) een goed en leerzaam schooljaar toe.

Annemiek Prinsen: Hallo, mijn naam is Annemiek Prinsen. Ik ben al jaren werkzaam als leerkracht
en hoogbegaafden specialist op de Wonderboom en op dinsdag te zien op de Vuurvogel. Dit jaar zal
ik de verdiepingsklassen groep 5 t/m 8 lesgeven. Als ik niet aan het werk ben, ben ik moeder van
twee jongens, houd ik van muziek en ben graag sportief bezig.

Vertrouwenspersoon
Wij vinden het belangrijk dat u met uw vragen, opmerkingen of klachten naar school komt en deze
bespreekt met de leerkracht. In de meeste gevallen kunnen we uw problemen oplossen, in een
ander geval zullen we uitleggen waarom we op een bepaalde manier handelen. Realiseert u zich
daarbij dat waar gewerkt wordt, misverstanden kunnen ontstaan of fouten worden gemaakt. Dat is
bij ons niet anders. Komt u er met de leerkracht niet uit, meldt u zich dan bij de schoolleiding. Als u
er ook daar niet uitkomt, kunt u contact opnemen met het bestuur. Als het niet lukt om tot een
oplossing te komen, of als u niet weet bij wie u het beste terecht kunt, kunt u de contactpersoon van
de school benaderen, te rade gaan bij een vertrouwenspersoon van de stichting, of een officiële
klacht indienen.
De contactpersoon van de Vuurvogel is juf Rianne. U kunt haar bereiken via
r.hartkamp@pcboamersfoort.nl
Juf Rianne is tevens ook de contactpersoon voor de kinderen op de Vuurvogel. Als er iets aan de
hand is wat kinderen moeilijk vinden om met hun ouders, leerkracht of andere kinderen te
bespreken mogen ze naar juf Rianne toe komen. Soms is het voor kinderen fijn om met iemand te
praten die buiten de situatie staat. Als kinderen bij juf Rianne komen zal zij altijd met ze bespreken
dat ze een terugkoppeling naar ouders en evt. leerkracht gaat geven. U bent dus altijd op hoogte als
uw zoon/dochter bij juf Rianne is geweest.

Ok-thermometer
In week 36 worden de eerste ok-thermometers van dit jaar afgenomen. Kinderen vullen op een
vragenlijst in hoe ze zich voelen in de klas, buiten op het plein en bij de juf of meester. Als het nodig
is voeren wij met kinderen individuele gesprekken over deze thermometer.
We nemen de ok-thermometer 9 keer per jaar af.

Scholing groep 1-2-3
De Vuurvogel zet dit schooljaar in op versterking van het rekenonderwijs. De groepen 1, 2 en 3
hebben de afgelopen week hierover al een scholingsmoment achter de rug.
De leerkrachten van groep 1-2 leerden nog meer over de didactiek van het rekenonderwijs aan
kleuters en maken plannen om dit in de dagelijkse praktijk te gebruiken. De juffen willen de kinderen
bewust maken dat de omgeving vol is met ‘rekenen’. Er is geleerd om kringlessen te geven waarbij
de kinderen met elkaar bezig zijn met een rekenactiviteit. Niet alleen nadenken over rekenen, maar
ook motoriek, taal en samenwerken komen dan aan de orde. Heel je lijf doet mee!
In groep 3 starten de kinderen de dag met een circuit, zoals ze dit gewend waren bij de kleuters. Het
circuit bestaat uit rekenactiviteiten: rekenspellen die het getalbegrip, meten en meetkunde
ontwikkelen. Ook hier hebben de leerkrachten scholing over gekregen. Er is geleerd om de spellen af
te stemmen op het lesaanbod en op de kinderen. En hoe verdiepende vragen te stellen zodat dez e
rekenspellen nog meer opleveren voor de kinderen.

Tutorlezen

We zijn weer begonnen met tutorlezen. Kinderen van hogere groepen lezen met kinderen uit lagere
groepen. Ze lezen ongeveer 15 minuten samen uit een boek of een tekst.
Iedere week genieten wij enorm van dit moment. Het is mooi om te zien hoe de kinderen van en
met elkaar leren,

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

