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agenda – week 39 

maandag  

21 september 

Deze week: afname OK thermometer 1. 

 

Week tegen pesten. 

 

dinsdag  

22 september 

 

 

 

 

woensdag   

23 september 

 

Start Kinderpostzegels. 

 

 

 

donderdag  

24 september 

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt. 

 

 

                           

vrijdag  

25 september 

Weeksluiting:       A       8A 

 

 

 

agenda – week 38 

maandag  

14 september 

 

 

 

 

dinsdag  

15 september 

 

 

 

 

 

woensdag 

16 september 

 

 

 

 

 

donderdag    

17 september 

 

 

 

 

 

vrijdag  

18 september 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
Start schooljaar 2020-2021 
We kunnen terugkijken op een goede start. Voor de 
kinderen is het best ook wel weer wennen deze eerste 
weken. We noemen het niet voor niets Gouden weken. De 
eerste klap is een daalder waard en de investering aan het 
begin van een schoolseizoen is belangrijk voor de rest van 
het jaar. De startgesprekken gaan dan ook niet zozeer over 
resultaten, maar over uw zoon of dochter. Ik geloof in een 
mooi schooljaar gericht op een goede samenwerking en 
goed onderwijs in een veilige setting voor iedereen.  
  
Ouderkalender 
U krijgt de ouderkalender bij deze Vogelvlucht digitaal, 
maar u krijgt deze ook binnenkort in papierenvorm. 
  
Snappet 
Vanaf deze week zijn de groepen 5 gestart met het werken 
met de methode Snappet. Snappet is een digitale methode 
op basis van de SLO doelen. Snappet is gebaseerd op 
uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken naar de 
beste manieren van lesgeven: het belang van directe 
feedback aan leerling én leerkracht, het oefenen op eigen 
niveau en tenslotte het belang van oefening en 
herhaling (hoogleraar psychologie Anders Ericsson). 

  
De instructie wordt zoals gebruikelijk aangeboden volgens 
het EDI model (effectieve directe instructie model dat door 
de hele school wordt gebruikt). De verwerking van de 
aangeboden stof wordt gemaakt op een eigen 
leeromgeving op een Chromebook. M.a.w. de leerkracht 
geeft eerst uitleg en instructie, alvorens de leerstof (die 
vooraf is geselecteerd en klaargezet) wordt verwerkt door 
de leerlingen. Dit gebeurt, zoals gebruikelijk, op drie 
verschillende niveaus. Uiteraard blijft hierbij de interactie 
tussen leerling en leerkracht essentieel. 
  
Voorlopig zetten we Snappet in bij het verwerken van 
rekenen, taal, (deels) spelling en technisch lezen.  Wij zijn 
ons ervan bewust dat de schermtijd langer zal zijn dan 
voorheen. Wij zullen dan ook extra alert zijn op een goede 

balans en afwisseling tussen bewegend leren, 
schrijfonderwijs en het inzetten van de Chromebook.  
  
Mad Science 
Vorige week hebben alle kinderen kunnen genieten van de 
promoshow van Mad Science. Een stukje wetenschap en 
techniek dat na schooltijd wordt aangeboden. Uw kind heeft 
daarvoor een inschrijvingskaart mee naar huis gehad. Er 
zijn wel kosten aan verbonden. 
  
Marktonderzoek ervaringsdeskundigen?? 
Ik zou graag wat meer doen aan marktonderzoek in 
Vathorst. Nu ben ik geen deskundige op dit gebied. Is er 
een deskundige ouder die daar eens met mij over wil 
sparren?  
Email: k.vanlummel@pcboamersfoort.nl 
   
 
Hartelijke groet, 
Kees van Lummel  
Directeur PCBO De Vuurvogel 
Zwartsluiskade 2 
3826 EG Amersfoort 
033-253 07 07 
http://www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl/ 

 

 
Trefwoord 

Week 38 en 39: Respecteren 
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren 

van dingen, natuur, mensen. Respect voor leefregels. 

Bijbel: Het volk in de woestijn; Bitter water, kwakkels en 

manna; Mozes ontmoet God; Tien Woorden; Het Gouden 

Kalf (Exodus 15 t/m 32). 
 
 
 
 
 

Vakantierooster 2020-2021 
16-10-2020 studiedag 
19-10-2020 t/m 23-10-2020 herfstvakantie 
21-12-2020 t/m 01-01-2021 kerstvakantie 
17-02-2021 t/m 26-02-2021 voorjaarsvakantie  
02-04-2021 Goede Vrijdag 
05-04-2021 2e Paasdag 
26-04-2021 studiedag 
27-04-2021 Koningsdag 
03-05-2021 t/m 14-05-2021 meivakantie  
24-05-2021 2e Pinksterdag 
21-06-2021 t/m 23-06-2021 studiedagen 
19-07-2021 t/m 27-08-2021 zomervakantie 

 
Privacy voorkeuren doorgeven  
Net als voorgaande jaren vragen wij u om voor uw 
kind(eren) de privacy voorkeuren aan ons door te geven. 
Sinds dit schooljaar kunt u dit via Parro aan ons laten 
weten. Fijn om te zien dat veel ouders deze instelling al 
hebben gevonden. Heeft u deze voorkeuren nog niet 
ingevuld in Parro, zou u dat dan zo snel als mogelijk willen 
doen? U kunt hiervoor de volgende stappen volgen: 
*Login in Parro 
*Ga in de linker balk naar “instellingen” 
*Klik op “privacy-voorkeuren 
*Klik vervolgens op het blauwe potloodje naast de naam 
van uw kind 
Hier kunt u voor verschillende onderdelen uw toestemming 
geven. Let op, heeft u meerdere kinderen, dan dient u dit 
voor elk kind in te vullen.  
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 
Luizenpluizen 
Wij willen u vragen om zelf uw kind(eren) goed te 
controleren op luizen, omdat dit nog niet op school kan 
plaatsvinden.  
Mocht u tijdens het controleren luizen/neten tegenkomen, 
wilt u dit dan aan de leerkracht doorgeven? 
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Trakteren 

Wat is er leuker dan trakteren als je jarig bent (geweest)? 
Om die reden willen wij graag de kinderen wel laten 
trakteren. Wij willen u vragen om voorverpakte traktaties 
mee te geven.  
De kinderen trakteren alleen in hun eigen klas.  
 
Vernieuwde weektaak 
Op De Vuurvogel werken we vanaf groep 3 met een dag- of 
weektaak. Het afgelopen jaar kwamen wij tot de conclusie 
dat de weektaak niet meer goed aansloot op ons doel; 
leerlingen eigenaar maken van hun eigen leerproces. We 
hebben met elkaar gebrainstormd over waar een goede 
weektaak aan moet voldoen. Dit heeft geresulteerd in een 
weektaak waarop kinderen zelf leren plannen en 
reflecteren. 
We hebben met elkaar gewerkt aan een goede 
doorlopende lijn van groep 3 naar groep 8.  
De komende maand gaan wij werken met de nieuwe 
dag-  en weektaak. Na die maand gaan we evalueren en 
eventueel nog iets aanpassen. Daarna presenteren wij u 
graag onze nieuwe dag- en weektaak. Wij houden u op de 
hoogte! 
Bibliotheek op school 
Kinderen, leerkrachten en ouders zijn enthousiast over de 
bibliotheek op school. Op dit moment is er een groepje 
ouders actief om de bibliotheek draaiende te houden, maar 
helaas is dit nog niet genoeg. Om ervoor te zorgen dat de 
bibliotheek vier dagen (maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag) per week open is hebben we uw hulp hard en 
dringend nodig. Dus heeft u een uurtje per week over om te 
helpen in de bibliotheek? Stuur dan een mailtje naar: 
bibliotheek.vuurvogel@pcboamersfoort.nl. 

 
Kangoeroe klas en verdiepingsklas 
Binnenkort start de Kangoeroeklas voor de groepen 1 en 2 
en op 16 september gaat de Verdiepingsklas alweer van 
start!  
  
Iedere week krijgen de kinderen die naar de 
Verdiepingsklas gaan een uur les, waarbij de mogelijkheid 
er is tot het volgen van projecten en uitwerken van 
leervragen.  

Tijdens deze projecten werken de kinderen aan een 
persoonlijk leerdoel en voeren ze opdrachten uit volgens 
vaste onderzoeksmethoden. Het gaat hier om projecten van 
Briljantonderwijs en dit wordt later uitgebreid met meerdere 
activiteiten.  
De kinderen die naar de Verdiepingsklas gaan, werken 
gedurende de week zelf verder aan de opdrachten.   
  
Juf Jolanda de Boer-Bosma zal de kinderen van groep 3 
t/m 5 begeleiden en Juf Truus Sluurman zal voorlopig de 
kinderen van de groepen 6 t/m 8 begeleiden.  
  
Verdiepingsklas:  

Aan het einde van het vorige schooljaar heeft de leerkracht 
of Intern Begeleider u laten weten of uw kind wel of niet in 
aanmerking komt voor de Verdiepingsklas.   
Een leerling mag deelnemen aan de Verdiepingsklas 
wanneer hij/zij de compactlijn voor rekenen én spelling 
volgt in de klas. Aan het begin van dit schooljaar wordt er 
een officiële start gemaakt met de compactlijn voor 
Rekenen/Wiskunde. Op korte termijn gaan wij de 
compactlijn voor Spelling ook goed implementeren.   
Voor de groepen 3 en 4 geldt de afspraak dat wanneer 
aantoonbaar is dat een leerling niet voldoende baat heeft 
bij het verrijkingsaanbod wat reeds is aangeboden, zij mee 
mogen doen met de Verdiepingsklas.  
  
Compactlijn:  
Op PCBO ‘De Vuurvogel’ werken de groepen 5 t/m 8 al 
vele jaren met het aanbieden van verrijkende materialen en 
-activiteiten naast de reguliere basisstof.  
Voor het merendeel van de kinderen op PCBO ‘De 
Vuurvogel’ is dit voldoende, maar voor een aantal is dit 
aanbod niet passend genoeg. Ook deze kinderen willen wij, 
uiteraard binnen reële mogelijkheden, het onderwijs bieden 
dat ze verdienen. Daarom is er een compactlijn opgezet 
voor de groepen 5 t/m 8.  
Compactlijn 1:  

· Te volgen voor rekenen en/of spelling (implementatie later 
dit schooljaar);  
· Compact 40% (kinderen maken 60% van de lessen en 
krijgen 40% verrijking);  
· Uitleg van het verrijkingsmateriaal gebeurt in de klas.  

  
Leerlingen die in aanmerking komen voor het volgen van 
een compactlijn voldoen o.a. aan onderstaande criteria:  
- De leerling scoort op rekenen en/of spelling tweemaal 
achter elkaar een I-score op de CITO-toetsen.  
- De leerling maakt de methode-toetsen voor rekenen en/of 
spelling volgens de 80% norm.  
- De leerling beschikt over een zelfstandig werkhouding, 
goede werkmotivatie en werkt nauwkeurig.  
De leerling waarbij is vastgesteld dat hij/zij beschikt over 
een bovengemiddeld intelligentieniveau, middels 
bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek, komt vrijwel altijd in 
aanmerking voor de compactlijn. Uiteraard wordt dit in goed 
overleg met de leerkracht en de Intern Begeleider 
besloten.  
 
Kangoeroeklas:  

Wanneer een leerling in groep 1 of 2 niet voldoende heeft 
aan het reguliere aanbod in de klas en er is een mogelijke 
ontwikkelingsvoorsprong vastgesteld, dan mag hij/zij 
meedoen met de Kangoeroeklas. De leerling wordt tijdens 
de groepsbesprekingen tussen de leerkracht en de Intern 
Begeleider besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
de deskundigheid van de leerkracht, observaties in de klas, 
maar ook wordt er een digitaal signaleringsinstrument 
ingezet. 
De leerlingen krijgen tijdens de Kangoeroe-lessen 
begeleiding bij het aanleren van vaardigheden op het 
gebied van leren leren (werkhouding, werken volgens een 
plan, manieren van leren of leer-strategieën) en leren 
denken (ontwikkelen van en reflecteren op hogere 
denkvaardigheden).  
Iedere Kangoeroe-les start met een ‘breinkraker’, laterale 
puzzel of een korte opdracht waarbij creatief denken is 
vereist. Vervolgens wordt er gewerkt met bijvoorbeeld de 
methode ‘Pienter’, een project of les van Briljantonderwijs, 
de Leerkuil, Kleuteruniversiteit plusprojecten of 
smartgames.  
De aansluiting op de reguliere groep wordt enerzijds 
gezocht door het delen van informatie over de voortgang 
tijdens de Kangoeroe-lessen en anderzijds door het 
afstemmen over benodigde aanpassingen voor de leerling 
binnen de reguliere groep. Soms krijgen leerlingen 
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huiswerkopdrachten mee, die zij in de reguliere groep 
verder moeten uitwerken.  
Mocht u vragen hebben dan horen wij dit graag.  

 

Kies je sport 

Voor meer informatie: 

https://www.schoolsportamersfoort.nl/files/KiesJeSport-

Najaar2020_0818.pdf 

 

Trouwe Tijgers 

Voor kinderen van gescheiden ouders (zie de bijlage). 

 

Jong Juliana 

Voor meer informatie: zie de bijlage. 
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