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

Trefwoord

•

Woord van de directeur

•

Corona update

•

Terugkoppeling van het Vuurvogelcafé

•

Schoolmelk

•

Vervolggesprekken

•

Bibliotheek op school

Kalender
Week 45
•

Cito afname groep 8

•

Parro open voor inplannen vervolggesprekken (alleen voor gezinnen met meerdere
kinderen)

•

9 november: Start mad science.

Week 46
•

Cito afname groep 8

•

Parro open voor inplannen vervolggesprekken (voor alle gezinnen)

Week 47

•

Afname ok-thermometer

•

25 november: een nieuwe Vogelvlucht verschijnt

Trefwoord

Wat krijgt een mens allemaal in zijn leven? Moet je hier altijd dankbaar voor zijn? Of mag je soms
ook teleurgesteld zijn? De Bijbelverhalen deze periode gaan over pakken wat je kan en iets krijgen
waar je niet om hebt gevraagd. De verhalen laten zien wat de impact is van het (niet) krijgen van
dingen en hoe gelukkig of ongelukkig je daarvan kunt worden.

Woord van de directeur
Afgelopen woensdag was het binnen de christelijke traditie dankdag. Op deze dag dankt de
protestante kerkgemeenschap God voor de verkregen gewassen. Dankdag is een gebruik uit de
Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en
andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Een vaste dag om te danken werd in
1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken
voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks in werd voorzien. Toen de industrialisatie
toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid.
We leven momenteel in pittige tijden: er zijn grote zorgen om ons milieu en het klimaat, we zitten al
maanden zonder een regering, maatregelen rondom het Coronavirus worden weer aangescherpt en
als ik op ons vakgebied inzoom hebben we te maken met een groot lerarentekort. Het is om s oms
sikkeneurig van te worden.
Toch denk ik dat er veel is om dankbaar voor te zijn: onze kinderen groeien op in een vrij land; je
mag zeggen en doen wat je wilt, je kunt worden wie je bent. Er zijn veel mogelijkheden om je te
ontwikkelen.
Wij zijn als leerkrachtenteam dankbaar dat we iedere dag mogen meehelpen aan de ontwikkeling
van uw kind. Het is een fijne gedachte dat we aan de basis mogen staan van een hopelijk mooie
toekomst. We doen ons vak met ons hart en we doen ons best om het maximale uit uw k ind te halen
in de brede zin van het woord. Wat hebben we toch een mooi beroep en wat zijn we blij met onze
'kleurrijke' kinderen. Goed om in de week van dankdag hier even bij stil te mogen staan.

Corona update
Helaas loopt het aantal besmettingen de afgelopen weken aardig op en hebben we dinsdag 2
november gehoord dat er vanaf 6 november weer nieuwe maatregelen gelden. Wat betekenen deze
maatregelen voor de Vuurvogel?
Er verandert niet veel voor de basisscholen. We zullen terughoudend blijven met oud ers in de
school op drukke momenten. Sinds vorige week is er weer één ouder per kind welkom bij onze
weeksluitingen. Helaas moeten wij dit besluit terugdraaien, omdat we de 1,5 meter afstand niet
kunnen waarborgen.
Bij een besmetting in de klas geldt nog steeds dat niet hele klas in quarantaine hoeft. Bij een
uitbraak (3 of meer kinderen) kan besloten worden dat de klas wel in quarantaine moet. Wij
overleggen in alle gevallen met de GGD.

Vuurvogelcafé
Donderdag 28 oktober was er weer een Vuurvogelcafé. Met de ouders die er waren hebben we
gesproken over 4x wijzer en het portfolio. We hebben gesproken over de sterkte kanten van beide
onderwerpen en over de verbeterpunten. Mooie input voor ons om mee aan de slag te gaan. Met
elkaar maken we ons onderwijs iedere dag een stukje beter!
Het volgende Vuurvogelcafé staat gepland op maandag 10 januari om 08.30 uur. Graag proosten wij
dan met u op het nieuwe jaar!

Schoolmelk

In een eerdere Vogelvlucht hebben we u geïnformeerd over het project schoolmelk. Na de
herfstvakantie zouden wij hier als school mee starten. Helaas hebben wij te horen gekregen dat er
problemen zijn met de leveranciers. Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer de melk precies
geleverd gaat worden. We houden u op de hoogte.

Vervolggesprekken
Vanaf week 48 zijn de vervolggesprekken. Deze ronde is facultatief. Dat betekent dat u zelf mag
kiezen of u op gesprek wilt komen. In sommige gevallen nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek.
De gesprekken zullen op school plaats vinden op 1,5 meter afstand. Via Parro ontvangt u verder
informatie van de leerkracht(en).

Bibliotheek op school
Ondertussen hebben een aantal ouders zich opgegeven om te helpen bij de bibliotheek op school.
We zijn hier erg blij mee! Zo kan onze bibliotheek steeds vaker open.
Toch zijn wij nog steeds op zoek naar ouders die willen helpen in de Bibliotheek op school , want vele
handen maken immers licht werk!
Heeft u op maandagmiddag, dinsdagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend, woensdagmiddag
of donderdagmiddag een uurtje de tijd om te helpen? Dit hoeft niet elke week. Alles 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

