
              Vogelvlucht 7 

 

De Vogelvlucht  

Vogelvlucht nummer 07  

08-12-2022 

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

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 

• Intro 

• Lief en leed 

• Veiligheid  

• Kerstviering  

• Stichting leergeld 

• Vuurvogelcafé  

• Corona testen 

Kalender  

Week 50 

• Geen bijzonderheden  

Week 51 

• 21 december; kerstviering  

• 22 december; nieuwe Vogelvlucht verschijnt 

• 23 december; laatste schooldag voor de vakantie 

Week 52 

• Vakantie  

Week 1 



• Vakantie 

Week 2 

• 9 januari; eerste schooldag 

• 9 januari; Vuurvogelcafé  

Intro  

Aankomende zondag is de derde zondag van Advent, de tijd waarin we toeleven naar kerst. Elke 

week steken we een kaars aan, totdat het kerst is. We zingen daarbij het lied 'droomkaarsen' 

 

Laten we nu samen dromen 

van de vrede die zal komen. 

Steek een kaars aan, 

Sta eens stil 

Bij wat Kermis zeggen wil.  

 

Ik droom van een wereldfeest. 

Daar danst geen kind alleen.  

We denken even aan dat feest 

bij kaars één. 

 

Ik droom soms van een wereldplein 

en iedereen speelt mee.  

We denken even aan dat plein 

bij kaars twee.  

 

Ik droom soms van een wereldstad, 

waar ik geen honger zie.  

We denken even aan die stad 

bij kaars drie.  



 

Lief en leed 

Op het moment van schrijven hebben we een aantal zieke collega's op school. Als een leerkracht zich 

ziek meldt doen wij onze uiterste best om vervanging te regelen. In sommige gevallen lukt het ons 

niet. U kunt er dan van uit gaan dat wij alle opties die wij hebben op dat moment onderzocht 

hebben.  

We hopen dat het griepvirus de Vuurvogel snel weer zal verlaten.  

Veiligheid 

In de vorige Vogelvlucht heeft u een bericht kunnen lezen over de schoolaanpak bij ongewenst 

gedrag en met name over het gebruik van fysiek geweld.  

Op school merken wij dat het gedrag van kinderen online ook effect heeft op de veiligheid op school. 

In veel klassen zijn er verschillende groepsapps of online games waarin veel kinderen actief zijn.  

Uiteraard is dit heel leuk en gezellig, maar helaas worden hier ook minder leuke berichten in gedeeld.   

Als wij hiervan signalen opvangen dan bespreken wij deze met de kinderen en maken we hierover 

afspraken. Wij als leerkrachten kunnen hier geen toezicht op houden, maar merken wel dat kinderen 

hieronder soms te lijden hebben.   

Wij willen u als ouders vragen om een oogje in het zeil te houden en af en toe mee te kijken met wat 

uw kind online doet.   



Kerstviering 

 

Stichting leergeld  

Graag willen wij u informeren over Stichting Leergeld Amersfoort.  

Stichting Leergeld Amersfoort helpt schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met 

financiële problemen in Amersfoort om mee te doen met binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Alle kinderen moeten kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo ontwikkelen 

zij zich om later volwaardig deel te kunnen nemen in de samenleving. Stichting Leergeld Amersfoort 

kijkt niet alleen naar de schoolkosten. Zij bieden ook toegang tot huiswerkbegeleiding en sport- en 

cultuuractiviteiten, en helpen met schoolspullen, laptops en fietsen. 

Wilt u hier meer over weten? U kunt dan de site Home - Stichting Leergeld Amersfoort bezoeken.  

https://leergeldamersfoort.nl/


 

Vuurvogelcafé 

Woensdag 7 december was er weer een Vuurvogelcafé met als thema het ouderportaal.  Fijn om te 

horen dat het ouderportaal, door de ouders die aanwezig waren, als positief wordt ervaren. 

Het volgende Vuurvogelcafé staat gepland op maandag 9 januari om 08.30 uur. Graag proosten wij 

dan met u op het nieuwe jaar. U ben hiervoor van harte uitgenodigd!  

 

Corona testen  

Mocht u uw kind willen testen op Corona dan hebben wij op school testen beschikbaar. Deze kunt u 

via de leerkracht aanvragen of bij onze administratie ophalen.  

Wellicht goed om dit bericht nog even bij u onder de aandacht te brengen.   



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 
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