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De Vogelvlucht  

Vogelvlucht nummer 06  

24-11-2022 

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

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 

• Intro 

• Veiligheid  

• Sinterklaasviering 

• Vervolggesprekken 

• Vuurvogelfilm 

• Vuurvogelcafé  

• Kerstbomen gezocht  

Kalender  

Week 48 

• Hele week; Vervolggesprekken  

Week 49 

• Hele week; Vervolggesprekken 

• 5 december; Sinterklaasviering  

• 7 december; Vuurvogelcafé  

• 8 december; Nieuwe Vogelvlucht  



Intro  

Komende zondag is de eerste zondag van Advent, de tijd waarin wordt toegeleefd naar kerst. Op de 

Vuurvogel besteden we hier aandacht aan door elke week in de klas een kaars aan te steken. Elke 

week steken we een kaars meer aan, totdat het kerst is.  Daarbij zingen we het lied droomkaarsen. 

Laten we nu samen dromen 

van de vrede die zal komen. 

steek een kaars aan. 

sta eens stil. 

bij wat Kerstmis zeggen wil. 

Ik droom soms van een wereldfeest. 

daar dans geen kind alleen. 

We denken even aan dat feest 

bij kaars één. 

Droomkaarsen - YouTube 

 

Veiligheid 

 

In de missie van onze school staat dat wij kinderen willen uitdagen om zich veelzijdig en optimaal te 

ontwikkelen. We willen graag dat onze kinderen de wereld met nieuwsgierigheid en vertrouwen 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt7x8073fdk


tegemoet treden waarin ze leren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die 
ze doen. 

Dit doen we vanuit onze 5 pijlers; leren leren, coöperatief leren, reflectie, talentontwikkeling en 

inbreng van leerlingen. 

Een veilige leer - en leefomgeving voor alle kinderen is hierbij de basis. Op onze school hanteren we 

verschillende middelen om een positief leer en leefklimaat te stimuleren. U ziet via onze social 
media regelmatig voorbeelden hiervan voorbij komen. 

We merken dat er soms kinderen zijn die fysiek gedrag (schoppen, slaan e.d.) vertonen wanneer ze 

een conflict hebben of boos zijn. Als Vuurvogel staan we fysiek gedrag niet toe. We leren de 

kinderen hoe ze om kunnen gaan met een conflict of uit de situatie kunnen stappen. Hiervoor reiken 
we ze hulpmiddelen aan zoals de Vuurvogelkaart.  

Mocht er ondanks onze schoolaanpak toch sprake zijn van ongewenst/fysiek gedrag, dan hebben we 

hiervoor een protocol (on)gewenst gedrag. Deze kunt u vanaf volgende week vi nden op onze site. 

Hierin staat onder andere dat we na een laatste waarschuwingsgesprek overgaan op (interne) 
schorsing wanneer er herhaling is van fysiek geweld.  

We vertrouwen erop dat u als ouder(s) het beleid van de school ondersteunt voor een veilig k limaat 
voor onze kinderen!  

Sinterklaasviering 

Sinterklaas is weer in het land. Natuurlijk vergeet Sinterklaas de Vuurvogel niet en komt hij op 5 

december bij ons langs. We kijken hier erg naar uit! De school is mooi versierd, er worden 

knutselwerkjes gemaakt, het Sinterklaasjournaal wordt in verschillende klassen bekeken, er wordt 

voor de aankomst van Sinterklaas geoefend door danspietjes en er zijn schoenen gezet. De kriebels 
van de kinderen zijn soms voelbaar in de klas. Een leuke maar ook spannende tijd.  

Op 5 december komt Sinterklaas op de Vuurvogel. Hij wordt ontvangen op het plein. De kinderen 

moeten 5 december om 08.20 uur in de klas aanwezig zijn om op tijd klaar te staan voor zijn 

aankomst. Samen met hun juf of meester lopen zij naar het plein.    

De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen bij Sinterklaas langs komen en krijgen daar een cadeautje. 

Aan de kinderen van groep 5 t/m 8 heeft Sinterklaas gevraagd of ze hem willen helpen met het 

kopen van cadeautjes. De kinderen van groep 5 t/m 7 maken hier nog een mooie surprise met 

gedicht bij en de kinderen van groep 8 spelen het dobbelspel.  

We sluiten deze feestelijke dag af om 14.00 uur.  

 



Vervolggesprekken 

In deze periode staan de vervolggesprekken gepland. Deze ronde zijn de gesprekken facultatief, dit 

betekent dat u niet verplicht bent om te komen.  Soms vindt een leerkracht het belangrijk om u te 

spreken. Dan heeft u een persoonlijke uitnodiging ontvangen.  

Wij vinden het belangrijk om met u in gesprek te blijven over de ontwikkeling van uw kind. Op deze 
manier kunnen wij samen optrekken voor hetzelfde doel; het optimaal ontwikkelen van uw kind.  

We wensen u goede gesprekken toe.  

Vuurvogelfilm 

Vol trots presenteren wij u onze schoolfilm.  Via deze link; Welkom bij basisschool de Vuurvogel: 

Neem de ruimte, laat je zien - YouTube , kunt u de film bekijken. Voelt u zich vrij om de film te delen 
in uw netwerk.  

Ook willen wij via deze weg nogmaals Syen en Nena bedanken voor hun rol in de film! Jullie hebben 
het fantastisch gedaan!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cYSBCOjv8gk
https://www.youtube.com/watch?v=cYSBCOjv8gk


Vuurvogelcafé 

Graag nodigen wij u uit voor het Vuurvogelcafé op woensdag 7 december van 08.30 tot 09.00 uur.  

Zoals u in het Parro bericht van 23 november heeft kunnen lezen is vanaf nu ons ouderportaal open. 

In de bijlage van dat Parro bericht vindt u een uitleg hierover. Tijdens het Vuurvogelcafé  op 7 
december zullen wij het ouderportaal toelichten en eventuele vragen beantwoorden.  

U bent van harte welkom!  

 

Kerstbomen gezocht 

Heeft u nog een kunstkerstboom thuis waar u niks meer mee doet? Wij kunnen deze erg goed 
gebruiken om onze klassen en gangen mee te versieren.   

 

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


Nieuws van buiten 

 


