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agenda – week 28 

maandag  

12 juli 

 

 

 

 

dinsdag  

13 juli 

 

 

 

 

woensdag   

14 juli 

 

 

 

 

 

donderdag  

15 juli 

De laatste Vogelvlucht van dit schooljaar verschijnt. 

 

 

                           

vrijdag  

16 juli 

Les tot 12 uur. 

 

 

 

agenda – week 27 

maandag   

5 juli 

Deze week: afname OK thermometer 9. 

 

 

 

dinsdag  

6 juli 

 

 

 

 

 

woensdag 

7 juli 

 

Wenmoment. 

 

 

 

donderdag    

8 juli 

 

 

 

 

vrijdag  

9 juli 

Vuurvogel Zomerfestival. 
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Afscheid groep 8 
Volgende week zijn er drie groepen 8 die afscheid nemen 
van De Vuurvogel met een prachtige musical. Het 
schoolkamp kon dit jaar op de valreep gelukkig 
doorgaan. We kijken daar met veel plezier en dankbaarheid 
op terug. 
De jeugd vliegt uit. Een nieuwe levensfase breekt voor deze 
groep 8 leerlingen aan. De meeste leerlingen hebben acht 
jaar onderwijs mogen genieten bij ons op school. Met vallen 
en opstaan hebben we hen veel proberen te leren, zowel 
cognitief als sociaal emotioneel. Soms ging het goed, soms 
piepte en kraakte het. Maar hoe dan ook, afscheid nemen 
is aan de ene kant uitzien naar het onbekende en nieuwe 
en terugzien met wat nostalgie. Ook voor sommige ouders 
is dit het afsluiten van de periode basisschool. We willen 
alle ouders hartelijk bedanken voor hun inzet en hulp in de 
afgelopen jaren en hen veel geluk en wijsheid toewensen 
voor de toekomst.  
We kunnen volgende week gaan genieten van drie 
fantastische musicals. In mijn directiekantoor geniet ik al 
weken mee van het oefenen van deze musical. Dank aan 
alle ouders die mee hebben geholpen met decors etc. Op 
de afscheidsavond heb ik de eer en plicht om een moment 
de leerlingen en ouders toe te mogen spreken. Van het 
bestuur PCBO Amersfoort krijgen alle leerlingen een Bijbel 
mee naar huis. Ook hebben we vanuit die Bijbel de 
verhalen willen meegeven. Dat onze Vader in de hemel ons 
ziet en met ons mee gaat. Ik hoop dat de kinderen bij het 
ouder worden daar nog eens aan denken. Wij hebben in de 
afgelopen jaren met de kinderen gesproken over de 
verhalen die in de Bijbel staan. Een lezenswaardig boek 
voor jong en oud. Adieu!  
  
Groepsverdeling 2021-2022 
Vandaag krijgt u de groepsverdeling in een apart Parro-
bericht. De kinderen hebben vandaag ook gehoord welke 
meester/juf ze volgend schooljaar krijgen. De MR heeft met 
deze groepsindeling ingestemd. Een formatie is altijd een 
complex gebeuren dat we zorgvuldig doorlopen. We zijn blij 
en dankbaar dat we alles hebben kunnen invullen. De 
onderwijsmarkt is momenteel behoorlijk instabiel. Door de 
NPO gelden zijn er best veel vacatures zo aan het einde 
van het seizoen. 

Als u de groepsverdeling bekijkt vraagt u zich misschien af 
waar juf Alianne is gebleven. Zij werkt hier al 14 jaar en 
woont al een paar jaar in Barneveld. Zij heeft daar een 
plekje gevonden op een school in groep 5. Een felicitatie 
waard en we kijken met dankbaarheid terug op de 
afgelopen 14 jaar waar zij veel heeft betekend voor de 
kinderen die zij in haar klas heeft gehad. We wensen haar 
veel plezier en zegen toe op haar nieuwe werkplek in 
Barneveld. Ze krijgen er daar een goede leerkracht bij. 
  
Terugblik 2020-2021 
In het afgelopen jaar heeft het team hard gewerkt om uw 
kind een fijn jaar te geven. Niet alleen door goed onderwijs 
te geven, maar ook aandacht te schenken aan uw kind. We 
hopen ook dat u in deze weken goede gesprekken hebt 
met de leerkracht(en) van uw kind(eren) over de 
ontwikkelingen die zij in deze bijzondere tijd doormaken. 
We willen graag dat ieder kind zich gezien weet en veilig 
voelt op school, schoolplein en in de klas. Dat lukt vaak 
heel goed, maar ook wel eens niet. Het gesprek met u als 
ouders blijft daarin cruciaal. Korte lijntjes tussen school en 
ouders vinden we belangrijk. U bent ervaringsdeskundige; u 
kent tenslotte uw kind het beste. Wij hebben de expertise. 
En samen zoeken we de juiste weg voor uw kind(eren).  
  
Maar dit jaar zal uiteindelijk de boeken in gaan als het 
tweede Corona jaar. De wereld op z’n kop, Nederland van 
slag. De Vuurvogel ging in december 2020 weer dicht. Van 
afstandsonderwijs naar thuisonderwijs en weer helemaal 
naar fysiek onderwijs in cohortgroepen. Een bizar jaar voor 
ons allemaal. Het heeft op ons allemaal best een zware 
wissel getrokken. 
Maar ik kijk ook trots terug. Hoe u het afstandsonderwijs 
thuis hebt opgepakt. Knap! Hoe wij geanticipeerd hebben 
als school op deze situatie. Het onderwijs is, alhoewel in 
een totaal andere setting, gewoon doorgegaan. Dat toont 
veerkracht en volharding. 
  
Ondanks de Corona-crisis is er voor het tweede jaar 
structureel aandacht in groep 1 t/m 8 voor het geven van 
een effectieve instructie, aandacht voor begrijpend 
lezen/luisteren. Snel ondersteuning aan leerkrachten 
kunnen geven wanneer dat nodig is. De resultaten goed 

analyseren en een actieplan daaraan verbinden. Er ligt een 
mooi jaarplan 2021-2022, i.c.m. NPO gelden willen we 
doorgaan op de ingezette weg met focus op drie punten: 
ons rekenonderwijs en daarbij m.n. gericht op 
automatiseren en didactische vaardigheden van 
leerkrachten verdiepen. Het tweede punt is meer focus op 
de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen en het 
derde punt is de Regenbooggroep verder uitbouwen met de 
hulp van Toppertjes. Toppertjes zijn dit jaar al in onze 
school aan het werk in het kader van inhaalonderwijs. 
  
Kortom, we zijn volop in ontwikkeling. We willen u hierin 
graag meenemen. Bijvoorbeeld door goed naar u te 
luisteren. Dat doen we tijdens de Vuurvogelcafé’s (die ook 
in het komend schooljaar weer staan gepland en dan 
hopelijk fysiek en misschien ook een aantal online) 
bezoeken. Door goed in gesprek te zijn met een 
constructieve Medezeggenschapsraad, maar ook dankbaar 
te zijn voor al het werk dat de Ouderraad verricht. Ik wil tot 
slot het team van de Vuurvogel hartelijk bedanken voor hun 
inzet. Top! 
  
  
Hartelijke groet, 
Kees van Lummel  
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Trefwoord 
Week 27 en 28 (5 juli t/m 16 juli): Beginnen  
Inhoud: Beginnen, opbouwen, een stap terugdoen en 
opnieuw beginnen.  
Bijbel: Schepping (Genesis 1); Noach (Genesis 6-9).  

 

Wist u dat? 

U ons ook kunt volgen op Instagram onder de naam 
‘devuurvogel’?  

          Leuk als u ons ook volgt! 

 

IJsjesactie 

Beste ouders en verzorgers,  

Vanaf 1 juli t/m 9 juli trakteren we alle kinderen in de 

kinderopvang en op de basisscholen in Amersfoort op een 

ijsje. En wel omdat we blij zijn dat we samen dit schooljaar 

goed gaan afsluiten. Een jaar waarin veel van de kinderen, 

van u en van ons is gevraagd in het omgaan met gevolgen 

van de Corona-pandemie. Kinderopvang en scholen waren 

een periode gesloten, er is afstandsonderwijs gegeven, 

noodopvang geboden en regelmatig moesten we in 

quarantaine. Met elkaar hebben we dit op een goede wijze 

georganiseerd en daarbij alle kinderen in Amersfoort in 

beeld kunnen houden. 

Het wordt nu snel zomervakantie, veel mensen zijn 

gevaccineerd, we hopen volgend jaar een ‘gewoon’ 

schooljaar te kunnen starten. Hartelijk dank ook voor uw 

inzet en betrokkenheid en een mooie zomer gewenst! 

  

Gemeente Amersfoort | ABC Amersfoort | Kinderopvang 

Amersfoort | Basisonderwijs Amersfoort 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportikampen in de zomervakantie 
Beste Speelvrienden, 

Tijdens de hele zomervakantie staan er weer geweldige 

Sportikampen op het programma in Amersfoort! Voor het 

eerst is het nu zelfs mogelijk om te overnachten op onze 

top locatie bij YMCA. Kan je niet kiezen? Uiteraard mag je 

bij meerdere kampen aanwezig zijn! Gegarandeerd speel- 

en beweeg plezier! Tijdens de kampen doen we de leukste 

sport- en spel activiteiten, denk aan Levend Stratego, 

hutten bouwen, een te gekke stormbaan en heel veel 

andere spectaculaire spelletjes. Twijfel je nog om je op te 

geven? Kijk snel op https://sportivate.nl/class/sportikamp-

zomervakantie/ en bemachtig je ticket! 

Zie de bijlage. 

 

Onderwerp: Verwijderen dam en fiets-

voetgangersoversteek Laakboulevard 

 

24 juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij informeren wij u over de werkzaamheden die 

binnenkort bij u in de buurt uitgevoerd worden. Aangezien 

deelplan Laak 2a (fase 1) en de bestrating rondom rotonde 

5 is gerealiseerd, kan de tijdelijke dam tussen de Baak van 

Brouwershaven en de Laakboulevard  verwijderd worden. 

Hiermee komt de fiets- en voetgangersoversteek over de 

Laakboulevard op deze plek te vervallen en ook de 

verbinding vanaf rotonde 6 naar de dam wordt verwijderd.  

Na het verwijderen van de dam en het (brom)fietspad, 

wordt in de bermen de groenstructuur doorgezet. Daartoe 

worden bomen aangeplant. Voor een overzicht van de 

werkzaamheden is als bijlage bij deze brief een kaartje 

bijgevoegd. 

Waarom deze werkzaamheden? 

De dam en de -met verkeerslichten geregelde- kruising is 

destijds aangelegd als tijdelijke ontsluiting richting het 

scholencluster in De Laak. Daarnaast was de ontsluiting via 

de dam ook nodig tijdens faserings- en 

bestratingswerkzaamheden in Laak 2a. Dit omdat de 

scholen goed bereikbaar moesten blijven en omdat de 

definitieve aansluiting op rotonde 5 nog niet was 

gerealiseerd. Nu deze werkzaamheden afgerond zijn, is de 

dam voor deze functie niet meer nodig en kan de beoogde 

eindsituatie worden ingericht. Bovendien heeft het 

verkeerskundig  de voorkeur om de aansluitingen met 

ontsluitingswegen alleen met verkeerslichten te regelen en 

de overige oversteekplaatsen van de rondweg (dus ook ter 

plaatse van de Laakboulevard) bij de rotondes te laten 

plaatsvinden. 

Planning 

De laatste week van augustus wordt gestart met het 

verwijderen van de verkeerslichten. Aansluitend wordt 

begin september gestart met het verwijderen van de dam 

en de fiets- en voetpaden en worden de bermen ingezaaid. 

Het planten van de bomen wordt vervolgens eind van dit 

jaar gedaan als het blad van de bomen is.  
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Bereikbaarheid 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt het 

verkeer op de Laakboulevard tussen rotonde 5 en rotonde 

6 in één richting omgeleid over de busbaan. Bij de 

werkzaamheden aansluitend op de Baak van 

Brouwershaven en de parallelweg van de Laakboulevard, 

wordt de halve rijbaan afgesloten. Vanaf de start van de 

werkzaamheden wordt de verbinding naar de 

Laakboulevard afgesloten en vindt de ontsluiting via de 

rotondes plaats, zoals in de definitieve situatie nadat de 

werkzaamheden zijn afgerond. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer 

Harm Middelburg de projectleider van dit werk namens 

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. U kunt hem bereiken via ons 

kantoor . 

033 - 451 1010. 

Met vriendelijke groet, 

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst 

Giel van der Vlies 

Directeur 

Bijlage: Overzichtskaart werkzaamheden. 
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