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Beste ouder(s) van de Vuurvogel,
De vertrouwde Vogelvlucht, maar dan in een nieuw jasje. Wij hopen dat in deze nieuwe lay -out de
Vogelvlucht makkelijker te lezen is voor u. Het is een volle Vogelvlucht deze keer.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
•

Woord van de directeur

•

Corona gerelateerde zaken

•

Startgesprekken

•

Terugkoppeling Vuurvogel Café

•

Vertrouwenspersoon

•

Parro

•

Tutorlezen

•

Verdiepingsklas

Kalender
Week 37:
•

Afname ok-thermometer nummer 1

•

Startgesprekken

•

13 en 15 september; GGD onderzoeken groep 8

Week 38:
•

22 september; start tutorlezen

•

23 september; leerlingenraad en volgende Vogelvlucht

•

24 september; weeksluiting groep 8C

Woord van de directeur
De eerste twee weken van het schooljaar zitten er weer op. De zomervakantie ligt voor ons gevoel
alweer ver achter ons. De leerkrachten en leerlingen zijn steeds meer gewend aan elkaar. In de
groepen doen we veel groepsversterkende activiteiten. Uiteindelijk, als het pedagogisch klimaat
goed is en de kinderen voelen zich veilig, dan komen kinderen tot ontwikkeling. Vandaar dat we in
deze periode veel tijd steken in een goede dynamiek in de klas.
De oudergesprekken zijn gestart. U heeft kennis kunnen maken met de leerkracht(en) van uw kind.
We houden ervan om korte lijntjes te hebben, dus mocht er iets zijn, dan niet te lang gewacht en
neem contact op met de school. Via Parro kan dit heel gemakkelijk.
U ziet mij, wanneer ik op school ben, in de ochtend op het schoolplein lopen. Ik vind het belangrijk
dat de drempel naar mij toe ook laag is. Dus als u iets heeft te melden of u wilt iets kwijt, spreekt u
me gerust aan het op het plein.
Het valt mij ook op dat er best veel ouders op het nippertje hun kind brengen; wij vinden het
belangrijk in het kader van effectief gebruik van de onderwijstijd, dat de kinderen ook echt om half 9
met de les kunnen beginnen. Dit betekent dat de groepen in ieder geval om 8:25u naar binnen gaan.
Wilt u hiermee rekening houden? Alvast bedankt voor de moeite. En voor uw kind bij de kleuters is
het belangrijk om niet te lang te blijven staan. Ik merk dat sommige kleuters dan verdrietig worden
en niet mee willen naar binnen. Dus graag na het brengen van uw kind 'niet te lang zwaaien' m aar
snel weer naar huis of werk. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Voor nu wens ik jullie allen een goed en zonnig weekeinde toe.

Corona update
Weeksluitingen:
Vanaf 24 september starten de weeksluitingen weer. In de zaal kunnen wij de anderhalve me ter
maatregel niet waarborgen, daarom kunnen er helaas nog geen ouders aanwezig zijn bij de
weeksluiting. Wel zal de weeksluiting gefilmd worden en met u worden gedeeld. Zo kunt u toch nog
meegenieten! Wilt u liever niet dat uw kind gefilmd wordt, dan kunt dit aangeven bij de
leerkracht(en).
Luizenpluizen:
Omdat volwassenen geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden tot kinderen kunnen
wij ook weer starten met het luizenpluizen. Na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd.
Wij kunnen uw hulp hierbij goed gebruiken! Wilt u helpen? Dan kunt u dit laten weten aan de
leerkracht(en).

Privacy

Privacy voorkeuren
Jaarlijks kunt u binnen Parro de privacy voorkeuren wijzigen. Wij brengen dit ieder jaar bij u onder
de aandacht, omdat uw voorkeur kan wijzigen. Mocht u uw toestemming willen wijzigen kunt u dit
zelf aanpassen via Parro. Als u klikt op het icoontje 'groepen' dan verschijnt daar o.a. de knop
'Privacy-voorkeuren'. Als u daarop klikt kunt u uw voorkeuren aangeven.

Absenties melden
De afgelopen jaren meldde u uw kind ziek via een speciaal e -mailadres. In Parro vindt onder het
icoontje 'groepen' vanaf nu ook de knop 'Absentie melden'. Als u daarop klikt kunt u uw kind absent
melden.
Wij willen u vragen om hier in het vervolg gebruik van te maken.

Startgesprekken
Op het moment van schrijven zijn de startgesprekken begonnen. Een nieuwe groep, een andere
leerkracht, een (her)nieuw(d)e samenwerking. Doel van de gesprekken is om u en uw kind beter te
leren kennen om vanuit daar gemakkelijker te kunnen werken aan de relatie met u en uw kind.
Vanuit deze relatie hopen we uw kind zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden in zijn of haar
ontwikkeling. 'Neem de ruimte, laat je zien! '

Het VuurvogelCafé

Op dinsdag 7 september was er een VuurvogelCafé. Met een aantal ouders hebben we gesproken
over de start van het schooljaar. Op deze manier kregen wij een inkijkje in hoe het is om als ouder
en kind op de Vuurvogel te starten. Bedankt voor de feedback. We gaan hier intern verder over
praten. Het volgende VuurvogelCafé is op donderdag 28 oktober van 08.30 tot 09.00 uur. We
nodigen u hiervoor alvast van harte uit.

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 offici ële
klacht indienen.
Juf Martine is de vertrouwenspersoon op de Vuurvogel voor u, maar ook voor de kinderen. Juf
Martine is met verlof en komt na de herfstvakantie terug. Juf Esther van Montfrans is haar
vervangster. Hieronder legt juf Martine de werkwijze bij kinderen uit:

Ik ben de vertrouwenspersoon voor u en voor de kindere n. Als er iets aan de hand is wat kinderen
moeilijk vinden om met hun ouders, leerkracht of andere kinderen te bespreken mogen ze naar mij
toe komen. Soms is het voor kinderen fijn om met iemand te praten die buiten de situatie staat.
Hoe kunnen de kinderen contact met mij opnemen:
•

Ze mogen na schooltijd even langslopen. Ik ben op donderdag en vrijdag te vinden in groep
6a.

•

Kinderen mogen een briefje schrijven en in mijn postvak leggen. Ik neem vervolgens contact
op met de leerling.

•

Ouders mogen een email sturen (m.staal@pcboamersfoort.nl) en nu tijdelijk naar
e.vanmontfrans@pcboamersfoort.nl

Als kinderen bij mij komen zal ik altijd met ze bespreken dat ik een terugkoppeling naar ouders en
evt. leerkracht ga geven. U bent dus altijd op hoogte als uw zoon/dochter bij mij is geweest.

Tutorlezen

Op 22 september starten we (weer) met tutorlezen. Kinderen van verschillende jaargroepen zoeken
elkaar op en lezen met elkaar een boek/tekst of lezen jonge kinderen voor. Zo gaat bijvoorbeeld
groep 8 met groep 4 en met groep 1/2 lezen.
Tutorlezen heeft verschillende doelen. We oefenen het technisch lezen van de kinderen extra, het
bevordert het leesplezier en kinderen van verschillende jaargroepen ontmoeten elkaar en leren
elkaar op deze manier (beter) kennen.

Verdiepingsklas
Op 17 september start de Verdiepingsklas voor groep 4 en op 22 september start de Verdiepingsklas
voor de groepen 5 t/m 8.
De Kangoeroeklas voor de groepen 1/2 en de Verdiepingsklas voor groep 3 starten iets later.
Iedere week krijgen de kinderen die naar de Verdiepingsklas gaan een uur les, waarbij de mogelijk er
is tot het volgen van projecten en uitwerken van leervragen. Tijdens deze projecten werken de
kinderen aan een persoonlijk leerdoel en voeren ze opdrachten uit volgens vaste
onderzoeksmethoden. Het gaat hier o.a. om projecten van Briljantonderwijs en dit wordt later
uitgebreid met meerdere activiteiten.
De kinderen die naar de Verdiepingsklas gaan, werken gedurende de week zelf verder aan de
opdrachten.
Juf Jolanda de Boer-Bosma zal de kinderen van 1 t/m 4 begeleiden en Juf Janny Ramselaar zal de
kinderen van de groepen 6 t/m 8 begeleiden.

Verdiepingsklas
Aan het einde van het vorige schooljaar heeft de leerkracht of Intern Begeleider u laten weten of uw
kind wel of niet in aanmerking komt voor de Verdiepingsklas.
Een leerling mag deelnemen aan de Verdiepingsklas wanneer hij/zij de compactlijn voor rekenen én
spelling volgt in de klas. Aan het begin van dit schooljaar wordt de compactlijn voor

Rekenen/Wiskunde weer ingezet. Op korte termijn gaan wij de compactlijn voor Spelling ook
implementeren.
Voor de groepen 3 en 4 geldt de afspraak dat wanneer aantoonbaar is dat een leerling niet
voldoende baat heeft bij het verrijkingsaanbod, zij mee mogen doen met de Verdiepingsklas. Dit
wordt besloten in overleg met de Intern Begeleider.

Compactlijn
Op PCBO ‘De Vuurvogel’ werken de groepen 5 t/m 8 al vele jaren met het aanbieden van verrijkende
materialen en -activiteiten naast de reguliere basisstof.
Voor het merendeel van de kinderen op PCBO ‘De Vuurvogel’ is dit voldoende, maar voor een aantal
is dit aanbod niet passend genoeg. Ook deze kinderen willen wij, uiteraard binnen reële
mogelijkheden, het onderwijs bieden dat ze verdienen. Daarom is er een compactlijn opgezet voor
de groepen 5 t/m 8.
Compactlijn 1:
· Te volgen voor rekenen en/of spelling (implementatie later dit schooljaar);
· Compact 40% (kinderen maken 60% van de lessen en krijgen 40% verrijking);
· Uitleg van het verrijkingsmateriaal gebeurt in de klas.
Leerlingen die in aanmerking komen voor het volgen van een compactlijn voldoen o.a. aan
onderstaande criteria:
- De leerling scoort op rekenen en/of spelling tweemaal achter elkaar een I-score op de CITO-toetsen.
- De leerling maakt de methode-toetsen voor rekenen en/of spelling volgens de 80% norm.
- De leerling beschikt over een zelfstandig werkhouding, goede werkmotivatie en werkt nauwkeurig.
De leerling waarbij is vastgesteld dat hij/zij beschikt over een bovengemiddeld intelligentieniveau,
middels bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek, komt vrijwel altijd in aanmerking voor de
compactlijn. Uiteraard wordt dit in goed overleg met de leerkracht en de Intern Begeleider besloten.

Kangoeroeklas
Wanneer een leerling in groep 1 of 2 niet voldoende heeft aan het reguliere aanbod in de klas en er
is een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong vastgesteld, dan mag hij/zij me edoen met de
Kangoeroeklas. De leerling wordt tijdens de groepsbesprekingen tussen de leerkracht en de Intern
Begeleider besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van de leerkracht,
observaties in de klas, maar ook wordt er een digitaal signaleringsinstrument ingezet.
De leerlingen krijgen tijdens de Kangoeroe-lessen begeleiding bij het aanleren van vaardigheden op
het gebied van leren leren (werkhouding, werken volgens een plan, manieren van leren of leerstrategieë n) en leren denken (ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden).

Iedere Kangoeroe-les start met een ‘breinkraker’, laterale puzzel of een korte opdracht waarbij
creatief denken is vereist. Vervolgens wordt er gewerkt met bijvoorbeeld de methode ‘Pienter’, een
project of les van Briljantonderwijs, de Leerkuil, Kleuteruniversiteit plusprojecten of smartgames.
De aansluiting op de reguliere groep wordt enerzijds gezocht door het delen van informatie over de
voortgang tijdens de Kangoeroe-lessen en anderzijds door het afstemmen over benodigde
aanpassingen voor de leerling binnen de reguliere groep. Soms krijgen l eerlingen
huiswerkopdrachten mee, die zij in de reguliere groep verder moeten uitwerken.
Mocht u vragen hebben dan horen wij dit graag.

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

