Vogelvlucht
donderdag 1 april 2021
agenda – week 14

agenda – week 15

maandag
5 april

2e Paasdag.

maandag
12 april

dinsdag
6 april

Rapport mee.

dinsdag
13 april

woensdag
7 april

.

woensdag
14 april

donderdag
8 april

donderdag
15 april

vrijdag
9 april

vrijdag
16 april

www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl
vuurvogel@pcboamersfoort.nl
ziekmelding.vuurvogel@pcboamersfoort.nl

Neem de ruimte, laat je zien!

agenda – week 16
maandag
19 april

dinsdag
20 april

woensdag
21 april

donderdag
22 april

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.

vrijdag
23 april

Koningsspelen.

Paasfeest
Het christelijke Pasen heeft zijn oorsprong in het
joodse Pesach. Tijdens het Eerste Concilie van Nicea (325)
zijn de data van beide feesten officieel ontkoppeld.
In ouder (godsdienst)historisch onderzoek en in
pseudowetenschappelijke lectuur wordt vaak een prechristelijke oorsprong van diverse gebruiken rond Pasen
verondersteld. De gangbare wetenschappelijke theorie is
dat men over de voorchristelijke periode in NoordwestEuropa nauwelijks iets weet, omdat er nauwelijks iets van is
overgeleverd. Mogelijk heeft de viering van Pasen in de
loop van de tijd elementen van oude lentefeesten in zich
opgenomen, maar dat blijft speculatief.
Het eten van paaseieren is van middeleeuwse oorsprong.
Een ander gebruik zijn de paasvuren. De ontstaansperiode
hiervan is onbekend. De palmpasenstok is een Nederlands
fenomeen dat na de reformatie bij katholieken ingang vond.
De paashaas is volgens hedendaagse inzichten helemaal
niet zo oud: hij is voor zover bekend pas in 1682 voor het
eerst in Duitsland beschreven, in Georg Franck von
Franckenau's boek De ovis paschalibus ('Over
paaseieren'). De paashaas heeft van oorsprong
een pedagogisch karakter.

kinderen al met al een vertraagde leerontwikkeling hebben
opgelopen, maar we geloven dat de veerkracht van
kinderen groot is en dat het met een goede analyse en een
goed herstelplan in schooljaar 2021-2022, weer in balans
kan komen.
Vanaf volgende week wordt u ook meegenomen in de
ontwikkeling van uw kind(eren). Ik wens u goede
gesprekken toe.
Corona besmettingen en GGD
Inmiddels kunnen we als leerkrachten ook gebruik maken
van een sneltest. We merken dat de GGD soms slecht
bereikbaar is en dat de adviezen niet altijd eenduidig zijn.
Daarom vinden we het als school van belang om met elkaar
alert te blijven en goed met de adviezen van de GGD om te
gaan en als school zorgvuldig, daadkrachtig en snel te
besluiten om zo besmetting binnen school zoveel mogelijk
te voorkomen.

Even wat achtergrondinformatie. Ook in alle groepen is
deze week aandacht besteed aan het Paasfeest. Ik hoop
dat u een mooi en rustig Paasfeest kunt vieren en ook kunt
genieten van het lange Paasweekend.

Online informatiemomenten
Om u hierbij te helpen, is GGDrU gestart met online
informatiemomenten voor basisscholen en
kinderdagverblijven. Ook aankomende week kunnen alle
ouders van klassen en groepen waar een besmetting is het
online informatiemoment bijwonen. Dit kan dagelijks om
16.00 via www.ggdru.nl/onlineinformatiemoment. Tijdens
deze online meeting leggen ze uit welke
quarantainemaatregelen van toepassing zijn, bespreken ze
de mogelijkheden voor testen en beantwoorden ze vragen.

https://youtu.be/Ft6AwO_pi0I

Video Hoe werkt isolatie | RIVM

Rapporten en gesprekken
Volgende week krijgen alle kinderen hun rapport mee. Een
bijzonder rapport in deze Coronatijd. We zijn als school
goed aan het kijken wat de gevolgen zijn van deze
Coronaperiode op cognitief en sociaal emotioneel gebied.
Ook op stichtingsniveau zijn we op zoek middels een goede
analyse die verder gaat dan alleen toets gegevens, om zo
tot een goede beginsituatie te komen. Vanuit die
beginsituatie wordt een herstelplan geschreven waar de
MR haar goedkeuring over mag geven. We denken dat

Hartelijke groet,
Kees van Lummel
Directeur PCBO De Vuurvogel
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Trefwoord
Week 14: Liefhebben
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van
liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde, liefde zonder
grenzen.
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast
de voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd (Johannes
13); Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus
bij Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven
(Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het lege graf; Thomas
(Johannes 20).
Week 15 en 16: Sterken
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen,
hoop geven. Het positieve naar boven halen.
Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring).
Wist u dat?
U ons ook kunt volgen op Instagram onder de naam
‘devuurvogel’?
Leuk als u ons ook volgt!

Nieuws van de MR
Maandag 22 maart jl. heeft de MR weer online vergaderd.
Kees van Lummel heeft een toelichting gegeven op de
jaarbegroting van De Vuurvogel. Belangrijk daarin is onder
meer de evaluatie van het nieuwe leersysteem Snappet.
Die kan gevolgen hebben voor de begroting. Vanuit het
Nationaal Herstelplan Onderwijs komt extra geld voor
scholen beschikbaar. Dit geld moet worden ingezet voor
effectief bewezen interventies. De MR heeft daar
instemmingsrecht op. Op dit moment is echter nog
onduidelijk hoeveel geld precies beschikbaar komt.
Daarnaast is de groepsbezetting / formatie voor het nieuwe
schooljaar aan de MR toegelicht en is de planning van de
vakantieweken in 2021-2022 bekeken, aan de hand van het
overzicht van de schoolvakanties van de overheid. Er wordt
bij de planning ook gekeken naar de vakantieplanning van
het voortgezet onderwijs. In mei wordt de vakantieplanning
vastgesteld.
Verder is stilgestaan bij het weer volledig opstarten van het
fysieke onderwijs na de voorjaarsvakantie en diverse
‘corona gerelateerde onderwerpen’.
Tenslotte is de werving van 2 nieuwe (ouder)MR-leden
besproken. Met ingang van het nieuwe schooljaar is
versterking van de MR nodig. Zie hiervoor het aparte
bericht in deze Vogelvlucht.
De volgende (online) MR vergadering staat gepland op 19
april a.s.
Oproep nieuwe MR-leden
De medezeggenschapsraad (MR) doet een dringende
oproep voor versterking!
De MR is opgebouwd uit een personeels- en een
oudergeleding en houdt zich bezig met beleidszaken van
de school. De MR heeft advies- en instemmingsrecht op bij
wet vastgelegde punten en fungeert op overige punten als
'critical friend' van de directie.
Voor de oudergeleding worden 2 nieuwe leden gezocht.
Een ouderlid van de MR is inmiddels afgezwaaid en aan
het einde van dit schooljaar stopt nog een ouder.
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Met ingang van het nieuwe schooljaar wil de MR graag
weer uit 8 personen bestaan: 4 ouders en 4 leerkrachten.
Als je betrokken wil zijn bij het beleid van De Vuurvogel,
maak je interesse dan kenbaar en stuur vóór 16 april
a.s. een mailtje naar mr.vuurvogel@pcboamersfoort.nl. Het
is fijn als je daarin zou willen vermelden in welke groep(en)
je kind(eren) zitten.
De MR hoort graag van je!
Kinderjury-verrassingstas
Hou je van lezen en wil je kennismaken met nieuwe
boeken?
Sta je ervoor open om eens iets heel anders te lezen?
Geef je graag je mening en wil jij meebeslissen wie de prijs
van de Nederlandse Kinderjury gaat winnen?
Geef je dan op voor de Eemlandse Kinderjury.
Doe je mee met de Kinderjury?
Dan maken we een verrassingstas met 3 boeken voor jou!
Meer informatie over hoe jij je kan aanmelden vind je op de
site van Bibliotheek Eemland:
https://www.bibliotheekeemland.nl/jeugd-eneducatie/kinderjury.html
Uitnodiging webinar
Als bijlage bij deze Vogelvlucht de uitnodiging voor de
inspiratieavond op 14 april a.s.
De inspiratieavond is dit keer een webinar met Steven Pont.

