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

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 

• Intro 

• Lief en leed 

• Kerstviering 

• Boeken cadeau  

• Vuurvogelcafé 

• Vraag van de ouderraad  

• Kerstgroet 

Kalender  

Week 52 

• Vakantie  

Week 1 

• Vakantie 

Week 2 

• 9 januari; eerste schooldag 

• 9 januari; Vuurvogelcafé  

Week 3 

• Vanaf 16 januari; adviesgesprekken groep 8 



• 18  januari; start nieuwe ronde tutorlezen  

• Afname ok-thermometer 4  

Intro  

Ergens tussen alle sterren 

staat de ster van God 

 

Hij heeft geen naam 

hij is van licht  

 

ik weet niet  

hoe ik hem herkennen kan 

 

ik kijk omhoog  

en denk bij elke ster: 

misschien ben jij het wel 

 

ergens tussen al die mensen 

komt het kind van God 

 

hij heeft een naam 

hij is van licht 

 

ik weet niet 

hoe ik hem herkennen kan 

 

ik kijk om met heen  

en denk bij ieder kind: 

misschien ben jij het wel 



 

Lief en leed  

In de afgelopen maanden is het ons gelukt om, ondanks de vele zieken, bijna elke dag aan alle 

kinderen onderwijs te bieden.  Door de inzet van stabiele invallers en de flexibele inzet van onze 

eigen mensen hebben we dit kunnen organiseren.  

Dan nieuws over een aantal collega's. Na de kerstvakantie zal meester Cor niet meer werkzaam zijn 

op de Vuurvogel.  Om gezondheidsredenen heeft hij deze keus moeten maken. We vinden het 

jammer dat wij afscheid nemen van een betrokken en enthousiaste meester.  

Juf Truus is volledig hersteld en zal  na de kerstvakantie twee dagen lesgeven aan groep 1/2 D.  We 

zijn dankbaar dat juf Truus weer terug komt.  

Kerstviering 

Woensdag 21 december hebben wij kerst gevierd met de kinderen.  Wat hebben we een mooie dag 

gehad met elkaar.  

Overdag hebben geluisterd naar het kerstverhaal van dominee Rolinka.  Dit verhaal ging over de drie 

wijzen die opzoek gingen naar het Koningskind. Ze eindigden bij de kribbe waar het kindje Jezus in 

lag.  Op ons podium stond ook een kribbe.  Tot onze verbazing lag in de kribbe op het podium geen 

baby,  maar een spiegel. De dominee leerde ons een mooie boodschap; 'kijk in de kribbe, dan zie je 

het wonder'.  

's Avonds hebben we genoten van het kerstdiner. Wat zagen de kinderen er prachtig uit! Geweldig 

om te zien. Iedereen had iets meegenomen, waardoor we rijkelijk gevulde tafels hadden. De 

kinderen hebben hun buiken heerlijk vol gegeten. Voor u was er beneden een stamppotbuffet.  We 

hopen dat u een gezellig samenzijn heeft gehad.   

Na het eten zijn we naar buiten gegaan om jullie toe te zingen. Wat mooi dat er zoveel ouders waren 

om dit feest met ons af te sluiten.  

Wij kijken terug op een mooie, gezellige viering! Bedankt voor alle inzet en betrokkenheid.  Zonder 

jullie hadden we dit feest niet op deze manier kunnen vieren.   



 

 

 



 

 

 

Boeken cadeau  

Wat een verrassing! De kinderen van groep 1 t/m 4 kregen van de Stichting Gabrie-Mehen een 

kerstboek cadeau.  Zij zet zich in om de identiteit van het Protestants-Christelijk onderwijs te 

versterken.  Wilt u meer over deze stichting lezen  klik dan hier: Stichting Gabrie-Mehen | Homepage 

(moment.online) 

https://stichting.moment.online/stichting-gabrie-mehen
https://stichting.moment.online/stichting-gabrie-mehen


 

Vuurvogelcafé 

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!  

 



Ouderraad  

 

Kerstgroet  

 



Het team van de Vuurvogel wenst u mooie kerstdagen en een goed 

begin van 2023! 

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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