
              Vogelvlucht 

 

De Vogelvlucht  

Vogelvlucht nummer 11 

24-2-2022 

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

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 

• Woord van de directeur 

• Lief en leed  

• Rapporten en vervolggesprekken 

• Open dag  

• Filmsterren gezocht  

• Leerlingenraad  

• Schoolreisje 

Kalender  

Week 08 

• 23, 24 en 25 februari; studiedagen  

Week 09 

• Voorjaarsvakantie  

Week 10  

• 7 maart: rapporten mee  

• 9 maart; start tutorlezen 

• Vervolggesprekken  

Week 11  



• 18 maart; Open dag  

• 17 maart; een nieuwe Vogelvlucht verschijnt  

• Vervolggesprekken  

Intro  

Kinderen willen graag meespelen, meelachen en meebeslissen. Niet alleen kinderen, overigens. Ook 

volwassenen willen graag deel uitmaken van een groep en participeren aan een gemeenschap.  

Mensen kunnen en willen niet zonder de ander. Samen is niet alleen handig en praktisch, maar ook 

veelal leuk en gezellig. En het belangrijkste; je voelt je als mens gekend en erkend.  Het gevoel dat je 

bestaat, dat je iemand bent, speelt ook in de Bijbel een belangrijke rol. Zo vertelt Jezus over het 

meedoen aan een betere wereld. Die betere wereld is als een feest waarvoor je uitgenodigd wordt. 
Je bent vrij in de keuze of je meedoet of niet.  

'Soms sta je in het veld, soms blijf je langs de lijn. Maar als je daar niet zelf voor kiest, dan doet dat 

altijd pijn.' 

 

Woord van de directeur  

Als u deze nieuwsbrief ontvangt en dit artikel leest, hebben de kinderen vakantie. De leerkrachten 

nog niet! Deze dagen gebruiken we om de Citotoetsen die de afgelopen periode zijn afgenomen 

goed te analyseren en naar aanleiding hiervan het onderwijs voor de komende periode in te richten. 

We kijken dan op schoolniveau, op klassenniveau en op leerlingniveau wat er nodig is in het 

aanbod. We hebben dit schooljaar vooral veel tijd en energie gestoken in goed rekenonderwijs. Dit 

heeft z'n uitwerking gehad. Op schoolniveau kunnen we stellen dat alle groepen vooruitgang hebben 

geboekt. Dit geldt tevens voor het vak technisch lezen. Spelling laat wisselende resultaten zien 

(sommige groepen vooruit, stabiel gebleven of achteruit) en begrijpend lezen zijn we over het 

algemeen wat achteruitgegaan. We weten dat we de komende tijd ons blijven inzetten voor goed 

rekenonderwijs en dat we begrijpend lezen als speerpunt op gaan pakken. Ook de anderen 
vakgebieden heeft onze aandacht.  



Natuurlijk kunnen we als oorzaak de Corona-tijd aanwijzen, maar we willen als team van De 

Vuurvogel juist kijken naar factoren waar we als leerkracht invloed op kunnen uitoefenen: dus 

bijvoorbeeld bij slecht scorende vakken meer onderwijstijd organiseren, nog meer aansluiten bij de  

onderwijsbehoeften van de de kinderen, didactiek, enz. Eind mei, begin juni is het volgende 

meetmoment. Hoe de kinderen het gedaan hebben staat in hun rapport. Ik hoop dat de kinderen 

trots zijn op hun rapport en wat ze de afgelopen periode hebben geleerd. In de oudergesprekken na 

de voorjaarsvakantie kunt u eventueel vragen stellen over het rapport. Van harte bij u aanbevolen. 
En de oudergesprekken vinden live plaats! 

Woensdag 9 maart is het biddag. Vanuit de christelijke traditie bidden we voor gewas en arbeid, 

oftewel, bidden dat er een goede oogst van de gewassen mag zijn. Biddag kunnen we ook breder 

trekken: er veel om voor de bidden in de wereld dichtbij en ver om ons heen. Dan doel ik op de tijd 

van de Corona (gelukkig lijkt het erop dat we de grootste besmettingen achter de rug hebben), de 

dreiging van oorlog in de Oekraïne, maar ook dichter bij huis hoe we met elkaar een goede, fijne en 

veilige samenleving kunnen zijn. Het is goed om hier altijd, maar bijvoorbeeld ook op biddag hierbij 

stil te staan. Dit kan gewoon thuis maar eventueel ook in de kerk. Er worden op 9 maart in veel 
kerkdiensten een bijeenkomst georganiseerd. Van harte bij u aanbevolen.   

Ik wil de leerkrachten op deze plek hartelijk bedanken voor hun inzet maar ook voor hun flexibiliteit 

die ze hebben getoond in de afgelopen tijd. Jullie mogen genieten van een welverdiende 

vakantie.  Ik wil u als ouder(s)/verzorger(s) ook van harte bedanken voor de flexibiliteit en inzet om 

het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Dit zien we als team van De Vuurvogel zeer 

zeker en wordt door ons gewaardeerd. We kunnen als school echt niet zonder de ouders. Vandaar 

onze wens om echt schouder aan schouder te staan om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in 
zijn/haar ontwikkeling.  

Een fijne vakantie voor iedereen en we zien de kinderen graag terug op maandag 7 maart.   

Lief en leed  

 

Een nieuwe vaste rubriek in de Vogelvlucht.  In deze rubriek willen wij u graag op de hoogte houden 
van het lief en leed binnen ons team.   

Allereerst mooi nieuws! Er zijn twee baby's geboren! Juf Kim en juf Gabrielle zijn beide bevallen van 
een dochter. Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie veel geluk.  



Juf Jolanda is in blijde verwachting. Zij zal rond april met verlof gaan. Voor haar in de plaats komt juf  

Melanie. Wat fijn dat we in tijd van schaarste toch een nieuwe collega hebben kunnen vinden.  

Welkom!  

Juf Mirjam komt weer terug van haar verlof. Zij is inmiddels bevallen van een prachtige dochter. Juf 

Mirjam zal na de voorjaarsvakantie starten in groep 8. Welkom terug! Zij neemt hiermee de plaats 

van juf Ingeborg in die een baan dichter bij huis heeft kunnen vinden. Juf Ingeborg verlaat na 16 jaar 

hier gewerkt te hebben het Vuurvogelnest. Juf Ingeborg is een gewaardeerde collega en we zullen 
haar missen. 

Rapporten en vervolggesprekken  

Maandag 7 maart krijgen de kinderen hun portfolio map mee en in deze week starten ook de 

vervolggesprekken voor de groepen 1 t/m 7.  

Wederom hebben we te maken gehad met een roerige periode. Zo hadden we een week langer 

kerstvakantie, is er onderwijs op afstand geweest omdat kinderen en/of leerkrachten in quarantaine 

moesten en is het voorgekomen dat er lessen uitvielen. We zijn trots op hoe u, de kinderen en de 

leerkrachten met deze periode zijn omgegaan.    

De portfoliomap geeft een beeld van de brede ontwikkeling van uw kind. Het doel van deze map is 

de groei van uw kind zichtbaar te maken. In de map vindt u uitslagen van (Cito) toetsen, observaties 

van leerkrachten en ontwikkelladders.  We hopen dat de kinderen kinderen trots zijn op de 

ontwikkeling die zij doormaken.  

We wensen u goede gesprekken met de leerkrachten toe.   



Open dag  

 

Kent u nog iemand die opzoek is naar een basisschool?  Wij laten (nieuwe) ouders graag onze school 
zien!  

Filmsterren gezocht  

De Vuurvogel is voornemens om een film te (laten) maken over de school. We gaan opzoek naar 

kinderen die willen vloggen. Binnenkort horen de kinderen hier meer over.  

Wij zijn ook opzoek naar ouders die het leuk vinden om hun ervaringen rondom de Vuurvogel te 

delen. Als u het leuk vindt om hieraan mee te doen dan kunt u een mail sturen naar 
e.vanmontfrans@pcboamersfoort.nl  We horen graag van u!  

 

mailto:e.vanmontfrans@pcboamersfoort.nl


Leerlingenraad  

In december 2020 hebben de kinderen die toen op de Vuurvogel zaten allemaal een wens mogen 

inleveren voor 'De Wensboom'.  Dit mooie initiatief kwam vanuit de Ouderraad. Tot dit jaar hebben 

we nog niks gedaan met de wensen, maar hier is dit jaar verandering in gekomen. De OR en de 
leerlingenraad hebben de handen ineen geslagen en zijn met een aantal wensen aan de slag gegaan.   

De eerste wens die we invulling hebben laten gaan is die van een schoolmascotte. Veel kinderen 

gaven aan het leuk te vinden als we een mascotte hebben die we mee kunnen nemen naar bijv. de 

avondvierdaagse, schoolvoetbal en schoolreisje. De leerlingenraad heeft een ontwerpwedstrijd 

uitgezet over alle groepen. Hieruit zijn twee winnaars gekomen Sidney en Min-Ming. Van de 

tekening die zij gemaakt hebben wordt nu een grote knuffel gemaakt. Het eindresultaat zullen wij 

natuurlijk met u delen.  

Ondertussen zijn we met een tweede wens van de kinderen gestart.  Hierover informeert de 
leerlingenraad u later verder.  

Namens alle kinderen van de Vuurvogel; Bedankt Ouderraad!  

 



 

Schoolreisje  

We zijn ontzettend blij dat we eindelijk weer met de kinderen op schoolreisje kunnen.  De parken 
zijn geboekt, dus de voorpret kan beginnen!  

Wanneer gaan de groepen op schoolreisje?  

Groep 1/2: Donderdag 7 april naar Oud Valkeveen van 9.15 tot 15.30 

Groep 3/4: Dinsdag 19 april naar Julianatoren van 9.30 tot 16.00 

Groep 5/6: Dinsdag 5 april naar de Spelerij van 8.45 tot 17.00 

Groep 7: Vrijdag 8 april naar Walibi van 9.00 tot 17.15 

 

Ook dit jaar hebben we weer hulp nodig van ouders. We begrijpen dat het voor ouders erg leuk is 

om mee te gaan op schoolreisje. Om onduidelijkheden te voorkomen willen wij met u delen in welke 

volgorde wij ouders benaderen om met ons mee te gaan;  

1. Stagiaires, duo collega’s, onderwijsassistent/onderwijsondersteuner 

2. OR/MR leden 

3. Ouders van kinderen met medische noodzaak 

4. Klassenouders 

5. Ouder die structureel hulp bieden in een groep 



6. Loten 

Het is van belang om te weten dat u maar 1x per jaar mee mag op schoolreis, dus heeft u meerdere 

kinderen op school, dan mag u er maar met 1 mee op schoolreis. Ook mag er maar 1 ouder per gezin 

mee. Dus vader of moeder en niet moeder met het ene schoolreisje en vader met het andere 
schoolreisje. Zo houden we het eerlijk voor alle ouders. 

Binnenkort ontvangt u van ons verdere informatie. Wij hebben er in ieder geval al veel zin in!  

 

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 

 



 



 



 

 



 


