
              Vogelvlucht 

 

De Vogelvlucht  

Vogelvlucht nummer 03 

22-09-2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Vuurvogel,  

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 

• Lief en leed 

• Nieuwe rekenmethode  

• Kinderboekenweek  

• Kinderpostzegels 

• Deuren open 

• Vuurvogelcafé 

• Vanuit de OR  

Kalender  

Week 39  

28 september: Kinderpostzegelactie  

29 september; studiedag. De kinderen zijn vrij 

30 september; studiedag. De kinderen zijn vrij 

Week 40 

5 oktober; Start Kinderboekenweek  

5 oktober dag van de leraar 

Ok-thermometer 2 wordt afgenomen 

Week 41 



Kinderboekenweek 

13 oktober; een nieuwe Vogelvlucht verschijnt 

Intro  

Wat is het leven als er nooit een zoektocht op je wacht? Dat valt er kennelijk niks te zoeken, is alles 

gevonden, alles op zijn plek.  Dat klinkt misschien wel even fijn, maar zou het op een gegeven 
moment niet saai worden?  Gaat er niet iets kriebelen? Een verlangen, een vraag een gemis?  

Voor kinderen is het vanzelfsprekend om ontdekkend en lerend te zoeken. Met plezier gaan zij een 

uitdaging aan.  Ook in Bijbelverhalen komen we volop zoekers tegen. Abraham is één van deze 

zoekers. Het lukt hem en zijn vrouw Sara om, met vallen en opstaan, richting te vinden in hun 
zoektocht en om keuzes te maken die hem en zijn familie verder helpen.   

We bespreken met de kinderen waar je naar kunt zoeken in je leven, hoe je die zoektocht vorm kunt 
geven en wat jou richting kan geven.  

 

Lief en leed  

Zoals u misschien weet stond er op de Vuurvogel nog één vacature open voor twee dagen in groep 7 

en een dag vervanging in groep 6. We zijn blij dat wij deze vacature hebben kunnen opvullen. Harm 

Berger komt ons team versterken.  Op woensdag geeft hij les aan groep 6 en op donderdag en 

vrijdag aan groep 7. Welkom Harm. 

Nieuwe rekenmethode  

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor rekenen: Wereld in Getallen (WIG). 

Groep 3 en 4 werkte hier al mee en nu werken ook de groepen 5 t/m 8 hiermee. We hebben om 

verschillende redenen voor WIG gekozen. WIG werkt met een hele sterke opbouw van de leerlijnen. 

Eerst moet de basis goed zijn en dan rekenen de kinderen verder. Tijdens de rekenlessen wordt er 

geobserveerd en geven de leerkrachten direct extra instructie als dat nodig is. Er wordt veel 

aandacht besteed aan het oefenen, onderhouden en automatiseren van de basisvaardigheden. Ook 

voor de kinderen die wat extra uitdaging kunnen gebruiken, is WIG een mooie methode met 

moeilijke denkvragen, extra pluswerk en rekenpleinen. Bij WIG werken de kinderen in een werkboek, 

de toetsen worden in een toetsboek gemaakt en digitaal is extra oefenmateriaal beschikbaar. Na elk 

blok krijgen de kinderen hun werkboek mee naar huis, zodat u ziet waar de afgelopen periode aan 
gewerkt is.  



Ieder schooljaar zijn er 9 blokken. Elk blok duurt 4 weken en wordt afgesloten met een Eurekales. De 

kinderen rekenen dan op een andere manier en worden uitgedaagd om eigen oplossingen te 

bedenken voor allerlei rekensituaties. Zo sloten we afgelopen vrijdag in groep 8 het eerste blok af 

met de anekdote van de beroemde wiskundige Gauss. Hij heeft als jonge jongen een slimme manier 
gevonden om getallen in reeksen bij elkaar op te tellen.  

De kinderen werden uitgedaagd om ook zelf manieren te bedenken. De slimme ideeën en het 

enthousiasme spatte ervan af! Een mooie afsluiter van het eerste blok van WIG.  

Tijdens het Vuurvogelcafé op 13 oktober laten wij u  graag onze nieuwe methode zien.   

 

Kinderboekenweek  

 

In week 40 + 41 staat de Kinderboekenweek weer centraal. Het thema dit jaar is ‘Gi-ga-groen'. Dit 

jaar staan er dus kinderboeken over dieren en natuur in de spotlight. Tijdens de Kinderboekenweek 

staan er weer verschillende activiteiten gepland. Maar natuurlijk staat tijdens de Kinderboekenweek 
de leesbevordering centraal.  

Tijdens de opening van de Kinderboekenweek zal het liedje/dansje van Kinderen voor Kinderen 

gedaan worden. Het zou leuk zijn als de kinderen dit goed mee kunnen zingen en dansen. Op scho ol 

wordt er al hard geoefend. Misschien is het leuk om ook thuis het liedje eens aan te zetten.  Kinderen 
voor Kinderen | Gi-ga-groen (Officiële videoclip) - YouTube.  

We hebben een leuke afsluiting gepland staan met beide scholen. Om deze afsluiting tot een succes 
te maken, hebben wij de volgende materialen nodig:  

• Wc rolletjes  

• Pringles bussen / poedersuiker bussen  

https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY
https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY


• Blikken (bijvoorbeeld van knakworsten/babypoeder) en emmers (bijvoorbeeld schone 
kwarkemmertjes/emmertjes van de snoeptomaten) 

In de hal bij de hoofdingang zullen vanaf maandag (26 september) drie inleverpunten staan, waar uw 

kind bovenstaande materialen (gesorteerd) af kan geven. Alvast bedankt!  

We hopen er een Gi-ga-groene Kinderboekenweek van te maken.  

Kinderpostzegels  

Duizenden kinderen in Nederland gaan vanaf 28 september tot en met 5 oktober op pad. Zo ook de 

kinderen uit groep 7 van de Vuurvogel.  Ze gaan langs de deuren om kinderpostzegels en andere 

leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 
gehouden en is uniek in de wereld.  

Voor welk goed doel lopen de kinderen dit jaar?  

Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen op school . Ze hebben 

bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit 

zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de Kinderpostzegelactie bestemd. Samen met 

jou geven we deze kinderen ‘wind mee’. We helpen ze bijvoorbeeld met begeleiding of een speciale 
training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd naar school kunnen.   

 

Deuren open  

Graag brengen wij de  startijden van de school weer even onder uw aandacht. De leerkrachten van 

groep 1 en 2 komen om 08.20 uur naar buiten om de kinderen op te halen, tenzij uw klas aan de 

beurt is voor de inloop. De deuren van groep 3 en 4 gaan om 08.20 uur open. De deuren voor groep 
5 t/m 8 om 08.25 uur.  

Wij zijn ons ervan bewust dat de deuren, vooral in de bovenbouw, niet altijd op tijd open zijn. Wij 

zullen hier ook alert op zijn.  

Vuurvogelcafé  

Graag nodigen wij u uit voor ons tweede Vuurvogelcafé op donderdag 13 oktober van 08.30 uur tot 

09.00 uur in de teamkamer van de Vuurvogel.  Tijdens dit Vuurvogelcafé willen wij u graag onze 
nieuwe rekenmethode laten zien.  U bent van harte uitgenodigd.   



 

Vanuit de OR  

 

Ouderbijdrage  

De ouderraad is al weer weer volop aan de slag en maakt weer mooie plannen. Zo wordt er al hard 

gewerkt aan het organiseren van de kinderboekenweek, de schoolfotograaf en zelfs de 

voorbereidingen voor de intocht van Sinterklaas zijn gestart. Deze activiteiten en nog vele andere  

leuke activiteiten dit het schooljaar kunnen alleen met uw bijdrage doorgang vinden.  Ondanks dat 

de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, hopen we op uw bijdrage! Zo kunnen we de activiteiten 

voor uw kinderen blijven organiseren zoals, het Sintfeest (cadeautjes), Kerstfeest, Paasfeest, Sport- 

en speldag en overige activiteiten. Ook krijgen de klassen weer de mogelijkheid om buitenspeelgoed 

aan te schaffen. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt wederom € 22,50 en zal in oktober 
2022 worden geïnd.  

Schoolreisjesbijdrage 

De schoolreisbijdrage is altijd een afzonderlijke activiteit en wordt afzonderlijk betaald. De 

schoolreisjes worden altijd volledig bekostigd uit de ontvangen betalingen hiervoor. Wanneer wij 

deze bijdrage niet zouden ontvangen, heeft dit gevolgen voor de schoolreisjes (andere locaties, 

wel/geen lunch). De schoolreisbijdrage is met goedkeuring van de MR verhoogd naar € 32,50, omdat 

de kosten voor de parken en bushuur sterk zijn gestegen. De schoolreisbijdrage zal   in februari 

2023 worden geïnd. 

  

Betaling ouderbijdrage  

U ontvangt in oktober van de Ouderraad een mail met de factuur voor de betaling van 

de ouderbijdrage. Indien u een automatische incasso heeft afgegeven dan wordt de € 22,50 

automatisch van uw rekening afgeschreven rond eind oktober. Let op: op de factuur staat of u een 

automatische incasso heeft afgegeven.  



 In het geval dat er geen automatische incasso is afgegeven dan verzoeken wij u de bijgesloten 
factuur in mail van de Ouderraad, zelf te betalen.  

Wilt u ook dat het bedrag in de toekomst ook automatisch wordt afgeschreven, dan verzoeken wij u 

het incassoformulier (zie bijlage bij de Vogelvlucht; nieuws van buitenaf) in  te vullen en in te leveren 
bij de administratie op school.  Wij zullen dan zorgen voor een juiste verwerking.  

 Mochten er vragen zijn omtrent de ouder-/schoolreisbijdrage dan kunt u per mail uw vraag 
stellen: or.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  

mailto:or.vuurvogel@pcboamersfoort.nl
mailto:vuurvogel@pcboamersfoort.nl
https://www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl/


 

Nieuws van buiten 

 


