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

Intro

•

Trefwoord

•

Kinderboekenweek

•

VuurvogelCafé 2

•

Schoolfotograaf

•

Nieuws vanuit de ouderraad

•

Schoolmelk

•

Fruitdagen

•

Studiedag 15 oktober

Kalender
Week 41 : Kinderboekenweek
•

14 oktober; boekenmarkt

•

15 oktober; studiedag

Week 42:
•

Herfstvakantie

Week 43:
•

Afname ok-thermometer

•

27 en 28 oktober; schoolfotograaf

•

28 oktober; Vuurvogelcafé

Intro
Wat gaat de tijd toch snel. We zijn alweer toe aan de herfstvakantie. Een periode om lekker even
alles los te laten en nieuwe energie opdoen voor het volgende blok richting kerst en de
jaarwisseling.
Ik loop alweer een tijdje op De Vuurvogel als interim-directeur rond. Ik heb met veel mensen (ook
ouders) contact gehad en goede gesprekken gevoerd. Ook heb ik een flink aantal klasbezoeken
afgelegd. Ik heb zo een aardig beeld gekregen van het reilen en ze ilen op school. Er gaan veel zaken
goed en sommige zaken verdienen een aanscherping. Mijn constateringen worden uiteraard gedeeld
met de medezeggenschapsraad.
Een van die zaken die aanscherping behoeft wil ik hier in ieder geval noemen omdat het de kinderen
en u betreft: ik merk dat bij sommige kinderen de discipline nog wel wat te wensen over laat. Dit
zorgt dan soms voor een op dat moment vervelende sfeer in de groep. De leerkracht moet dan alles
uit de kast trekken om het weer rustig te krijgen in de klas; die kinderen zijn dan soms ook niet aan
te spreken op hun gedrag en geven brutale antwoorden. Daarom willen we de regels rondom gedrag
en luisteren naar de leerkracht na de herfstvakantie aanscherpen. Hiervoor gebruiken we de
escalatietrap die een leerling en ook de groep de gelegenheid geeft om weer even tot zichzelf te
komen. Dan praten we over bijvoorbeeld time-out tijd in of buiten de groep. U kunt dan ook na
schooltijd een telefoontje verwachten van de leerkracht van uw kind waarin u ge ïnformeerd wordt
over het voorval. Mocht een leerling ondanks de escalatieladder niet meer aanspreekbaar zijn of
zelfs onveilig gedrag vertonen voor zichzelf of de groep, zullen we de ouders bellen met de vraag om
hun kind op te halen. Wij verwachten dan dat u uw kind dan ook ophaalt! Let wel: hier is dan sprake
van een uiterste maatregel en u mag verwachten dat als we bellen er daarvoor al het een en ander is
gebeurd en getracht om te de-escaleren. De directeur kan dan eventueel het beleid 'gewenst
gedrag' gebruiken. Deze is te vinden op onze site. Dit kan ook betekenen in het uiterste geval dat ik
een kind moet schorsen. Na een schorsing volgt er altijd een herstelgesprek met de leerling en een
ouder erbij. Het leek me goed om bovenstaande met u te delen in het kader van
verwachtingsmanagement maar ook om samen op te trekken, school en ouders staan schouder aan
schouder naast elkaar in de ontwikkeling van de kinderen.
Erik Faassen

Trefwoord
Komende weken gaat Trefwoord over Slim en "Wat is slim". Ben je slim als je samenwerkt, als je
aardig bent of als je dingen heel handig oplost? Koning Salomo was een jonge koning en vindt
regeren over een groot volk spannend. In een droom vraagt God wat hij graag zou willen. De wens
van koning Salomo is wijsheid; een vertelling naar 1 Koningen 3, 1-15. Wat is wijsheid?

Terugblik op de Kinderboekenweek
Wat hebben we een mooie kinderboekenweek met elkaar gehad! Helaas kon de opening op het
plein niet doorgaan vanwege het herfstweer. Gelukkig was dit geen voorbode voor de rest van de
week. Wat hebben we allemaal gedaan? Er zijn vaders en moeders op school geweest om te
vertellen over hun beroep. We hebben vaders, moeders, opa's en oma's op school ontvangen die de
kinderen gingen voorlezen. Er zijn gouden griffels en zilveren penselen uitgedeeld. We zijn naar de
bibliotheek geweest. Er zijn schrijvers in groepen gekomen. Iedere groep heeft de klas omgetoverd
naar een beroep en er was een boekenmarkt. Wat een feest en wat fijn dat we u weer mochten
ontvangen binnen de school.

Vuurvogelcafé
Wij nodigen u van harte uit voor ons tweede vuurvogelcafé op 28 oktober om 08.30 uur. Graag
zouden wij met u willen praten over 4x wijzer en over het portfolio.
De koffie en thee staat voor u klaar!

Schoolfotograaf

Op woensdag 27 en donderdag 28 oktober komt de fotograaf weer mooie foto’s van uw kind(eren)
maken. Er is dit jaar besloten om geen broertjes/zusjes foto’s te laten maken onder (en na)

schooltijd. Dit houdt in dat van alle kinderen alleen een individuele foto en een groepsfoto wordt
gemaakt. Via de leerkracht hoort u op welke dag de groep van uw kind(eren) is ingepland.

Nieuws vanuit de ouderraad
Op 27 september was de eerste vergadering van de ouderraad. Een aantal punten die besproken zijn
willen wij graag met u delen.
•

De ouderraad is opzoek naar versterking vanuit de groepen 1/2. Heeft u een kind in de
kleuterklas en wilt u graag helpen bij het organiseren van activiteiten dan kunt u contact
opnemen met Martine Versteeg (versteegmartine@gmail.com) of met Leonie Spierenburg
(leonie.spierenburg@icloud.com)

•

Graag willen u ook uw aandacht vragen voor de ouderbijdrage. In de bijlage van dit Parro
bericht vindt u informatie over de ouderbijdrage en het automatische incasso formulier.

Schoolmelk
Onze school is ingeloot voor de subsidie schoolmelk. Dit houdt in dat onze school, na de
herfstvakantie,20 weken lang per week 2 porties zuivel per kind krijgt. De kinderen kunnen kiezen uit
melk en karnemelk. Kinderen in de basisschoolleeftijd groeien snel om die reden hebben ze
voldoende voedingsstoffen nodig. Zuivel biedt snel en gemakkelijk veel voedingsstoffen, zoals
eiwitten, calcium en B-vitamines.
Om ook nog aan het milieu te denken willen wij u vragen om uw kind(eren) een lege beker mee naar
school te geven, zodat wij deze op school kunnen vullen.

Fruitdagen

Graag brengen wij de fruitdagen weer even onder uw aandacht. Woensdag en vrijdag zijn onze
fruitdagen. Op deze dagen mogen de kinderen alleen fruit en/of groentes mee voor hun 10-uurtje.

Studiedag 15 oktober
Op vrijdag 15 oktober hebben een studiedag. Op deze dag is het hele team aanwezig om verder te
werken aan de ontwikkeling van de Vuurvogel. In de ochtend krijgen wij een studiemoment over
TOS. Dit staat voor Taal Ontwikkeling Stoornis. We krijgen informatie over de stoornis en over hoe
wij deze kunnen herkennen in de klas.
In de middag gaan wij het hebben over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Wat
hebben de kinderen op de Vuurvogel nodig om hun gedrag nog beter te reguleren?
Aan het einde van de dag nemen wij officieel afscheid van Kees van Lummel.

We hopen op een mooie, leerzame dag met elkaar.

Herfstvakantie
We wensen u een fijne herfstvakantie en zien u graag 25 oktober terug op school.

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

