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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

•

MR

•

Corona gerelateerde zaken

•

Leerlingenraad

•

Kinderpostzegelactie

•

Mad Science

•

Open dag

•

Kinderboekenweek

•

Bibliotheek op school

Kalender
Week 39: Week tegen het pesten!
•

27 september; OR vergadering

•

29 september; start kinderpostzegelactie

•

30 september; Promotie show Mad Science

•

1 oktober; weeksluiting groep 6A

Week 40: Kinderboekenweek
•

5 oktober; dag van de leraar

•

6 oktober; start kinderboekenweek en extra open dag

•

8 oktober; weeksluiting groep 5B

Week 41: Kinderboekenweek
•

14 oktober: nieuwe Vogelvlucht

•

15 oktober; studiedag

Woord van de directeur
MR
Binnen de schoolorganisatie kennen we de medezeggenschapsraad. Het is een soort
ondernemingsraad, maar dan van de school. In de medezeggenschapsraad zitten zowel ouders als
leerkrachten. Samen wordt er gesproken over beleid en hoe het beter kan op school. Ik zit als
directeur een gedeelte van de vergadering bij als adviserend lid. Ik behoor beleidsstukken (op tijd) te
sturen zodat hierover gesproken kan worden. Ook ander zaken als Corona of vacatures worden in de
MR besproken. Over lopende zaken wordt de MR geïnformeerd en soms is de MR ook een critical
friend van de directie. Afgelopen maandag was de eerste vergadering en dat voelde gelijk al goed.
Mocht u als ouder beleidszaken aan de orde willen stellen, kan dit altijd via de MR. Van harte bij u
aanbevolen.
Weerstand
Een van onze opdracht als basisschool is een daadwerkelijke basis leggen zodat kinderen zich later in
de maatschappij kunnen functioneren. U als ouder voedt uw kind op zodat het zich later in het leven
staande kan houden. In de opvoeding heeft de opvoeder vaak te neiging om alle weerstanden en
tegenslag bij onze kinderen weg te houden; immers we willen graag dat ons kind een gelukkig leven
leidt. Wij weten echter allemaal hoe het in het leven gaat: het gaat nooit ove r rozen en in het leven
ondervinden we allemaal tegenslag. Het is belangrijk dat we als mensen met tegenslag om kunnen
gaan. Daarom is het belangrijk dat kinderen ook af en toe 'weerstand' ondervinden in hun leven. Het
is dan belangrijk om in gesprek te gaan en een kind te leren hoe het met tegenslag, met weerstand
om kan en moet gaan. Hierdoor staan ze later zelfverzekerder in het leven en kunnen ze later beter
omgaan met tegenslag. Op school leggen we soms bewust een 'barricade' op zodat ze leren om met
barricades om te gaan. School is in die zin dan geen 'curlingbaan' maar een 'atletiekbaan' met
hindernissen. De leraar is de coach die de kinderen helpt om goed over de hindernisbaan te lopen.
Het leek me goed om even bij bovenstaande stil te staan. En dus: 'Happiness is not destination, it's a
way of life'.

Nieuws vanuit de MR
Maandag 20 september heeft de MR haar eerste vergadering van dit schooljaar gehad. 2 Nieuwe
ouderleden en 2 nieuwe personeelsleden zijn dit jaar gestart. Tevens hebben wij kennis gemaakt
met de nieuwe interim-directeur, Erik van Faassen. Wij hebben gesproken over de verwachtingen
die wij voor komend schooljaar hebben en dan met name de verwachtingen die wij van elkaar en
van de samenwerking met school hebben. Er is kort gesproken over de NPO-gelden (Nationaal
Programma Onderwijs). Het plan voor besteding van de gelden die school toegewezen krijgt om
waar nodig achterstanden ontstaan door de schoolsluitingen van 2020 en 2021 in te lopen, is in
grote lijnen opgezet. De komende weken zal dit door het management van De Vuurvogel nog verder
aangescherpt worden. De MR zal met dit plan in moeten stemmen voordat het definitief wordt. Na
instemming zal er regelmatig geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd. Zodra er nieuws is
wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Er is gesproken over de quarantaineplicht bij besmettingen in de klassen vanaf 20 september. In
principe hoeven kinderen niet met de hele klas thuis te blijven na 1 besmetting in de klas. Dit wordt
anders zodra er meerdere besmettingen in 1 klas zijn. De directie kan dan alsnog besluiten een hele
klas naar huis te sturen. De Vuurvogel volgt hierin de adviezen van de GGD.
Als gast is de voorzitter van de OR, Martine Versteeg even aangesloten. Zij heeft een tipje van de
sluiter opgelicht over de activiteiten voor het komende schooljaar zoals het schoolreisje, kerstviering,
etc. Tevens heeft zij de MR om instemming gevraagd voor de jaarlijkse ouderbijdrage en
schoolreisbijdrage. De MR heeft met dit voorstel ingestemd. U ontvangt binne nkort hiervan bericht
van de OR.
De volgende MR vergadering zal, naar verwachting, plaats vinden op woensdag 27 oktober.De
MR bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:Clarissa Splinter (voorzitter samen met Esther
Teunisse)Esther Teunisse (voorzitter samen met Clarissa Splinter)David van der Heiden
(ouderlid)Bertine Aarts-Loois (ouderlid)Judith Wassink (personeelslid / secretaris)Gerda Hop
(personeelslid)Mireille Hessels (personeelslid)Kees Wieman (personeelslid)Irene Tigchelaar
(personeelslid) vertegenwoordigd De Vuurvogel bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR).

Corona update
Helaas is Corona nog steeds onder ons. We hebben de afgelopen weken een groep in quarantaine
moeten zetten. Binnen het PO zijn er ook versoepelingen doorgevoerd: anderhalve meter wordt niet
meer geëist, maar geadviseerd, bij een besmetting in de klas hoeft een hele groep niet meer in
quarantaine (wel bij een uitbraak). Wij houden als school aan het protocol wat op de site van de PO raad staat. Bij onduidelijkheden hebben we contact met de GGD. Er is een site waarbij u precies kunt
nagaan of u als gezin in quarantaine moet: Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Leerlingenraad
De leerlingenraad gaat weer van start! In de leerlingenraad zitten: Raouan Alarasi, Quinten
Nguyendao, Max Kaspers, Machteld Bos, Tim Gottgens, Idil Canatar, Guus van Lierop, Lucan Bult,
Joris Vrielink en Carlijne van Drumpt.

We hebben gesproken over wat we graag zouden willen aanpakken op school. Items die naar voren
kwamen waren bewegen, schoolplein en pleinwacht. De leerlingen gaan nu terug naar hun klassen
om daar te inventariseren wat er speelt. Volgende week komen we weer bij elkaar en gaan we een
keuze maken waarmee we aan de slag willen gaan. In de Vogelvlucht houden wij u op de hoogte.

Kinderpostzegelactie

Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de
Kinderpostzegelactie van start. Kinderen uit groep 7 gaan weer op pad om verschillende producten
te verkopen.
Het thema van de kinderpostzegelactie dit jaar is: "Geef meer kracht". De coronacrisis heeft
ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De
meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met armoede en
thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale
problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt
wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar
extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.
Op de postzegel zullen dit jaar afbeeldingen staan van Olivier B. Bomme l en Tom Poes. Kent u ze
nog?

Promotie show Mad Science

Op 30 september komt Mad Science naar de Vuurvogel. In bouwen krijgen kinderen een show te
zien. Na deze spectaculaire science show op school kunnen kinderen worden ingeschreven voor de
naschoolse cursus. Hier zijn kosten aan verbonden. De kinderen worden zes weken lang
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat
een nieuw thema centraal. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte
wetenschapper! Meer informatie hierover kunt u vinden op de website; Naschoolse Cursus
(madscience.org)

Open dag
Op woensdag 6 oktober is er Amersfoort Breed een open dag voor basisscholen. Kent u iemand die
opzoek is naar bassischool? Wij laten ze graag onze mooie school zien!

Kinderboekenweek 2021

Op 6 oktober start de jaarlijkse kinderboekenweek. Dit jaar is het thema 'Worden wat je wil'. Alle
kinderen mogen in verkleedkleding die past bij een herkenbaar beroep naar school komen. Luister
vast naar het liedje van Kinderen voor Kinderen en oefen samen met uw kind het dansje.
Natuurlijk gaan we tussen 6 en 14 oktober extra veel aandacht besteden aan het thema, maar nog
meer aan lezen en leesplezier. De kinderboekenweekcommissie werkt nog hard aan een planning.
Voor elke groep komt er iets speciaals op het programma. Denk bijvoorbeeld aan een voorstelling,
bezoek in de klas of een activiteit buiten school. Wat we precies gaan doen en wanneer hoort u via
de leerkracht van uw zoon/dochter.
U heeft via Parro al het verzoek ontvangen om in de klas iets te vertellen over uw beroep. Laat het
de leerkracht weten als u dit leuk vindt om te doen.
Noteer ook alvast donderdag 14 oktober in uw agenda, want dan komt er weer een heuse
boekenmarkt. De uitnodiging volgt natuurlijk nog.
We kijken uit naar een mooie Kinderboekenweek.

Bibliotheek op school
Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen in de Bibliotheek op school. Heeft u op
maandagmiddag, dinsdagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend, woensdagmiddag of
donderdagmiddag 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 leescoördinator Gabrielle Muijs of
Sharon Schutte 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

