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De Vogelvlucht  

Vogelvlucht nummer 09 

12-01-2023 

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

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 

• Intro 

• Lief en leed 

• Fietsen  

• Adviezen voortgezet onderwijs 

• Cito afname  

• Opvang tijdens studiedag  

Kalender  

Week 3 

• Vanaf 16 januari; adviesgesprekken groep 8 

• 18  januari; start nieuwe ronde tutorlezen  

• Afname ok-thermometer 4  

Week 4  

• Afname Cito toetsen groep 3 t/m 7 

• 25 januari; start nationale voorleesdagen en OR vergadering  

Week 5  

• Afname Cito toetsen groep 3 t/m 7  

• 2 februari; een nieuwe Vogelvlucht verschijnt  



Alvast voor in de agenda  

• 23 februari; Les tot 12.00 uur  

• 24 februari; studiedag, de kinderen zijn vrij  

Intro  

Allereerst willen wij u een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar wensen! Alle goeds, geluk en 

gezondheid! 

Een nieuwe fiets laat je niet zomaar in de regen staan. Je poetst hem vaak en bent er voorzichtig 

mee. Voor een nieuwe fiets zorg je goed, al wordt dat meestal na een tijdje wel minder. Dat laatste 

kun je je niet permitteren als je bijvoorbeeld voor je konijn moet zorgen. Kinderen vinden het soms 

leuk, soms minder leuk om ergens voor te zorgen. Niet ieder kind is even zorgzaam.  Wij gaan met de 

kinderen verkennen wat het betekent om ergens voor te zorgen.  Ze worden zich er van  bewust dat 

zorgen voor spullen, voor de natuur en voor mensen (ook voor jezelf) deel uitmaakt van het leven.  

Dat zou in ieder geval zo moeten zijn.  De Bijbelverhalen die de kinderen horen zijn als een spiegel. 

Hoe handel jij als jij een muntje of een schaapje kwijtraakt? Zet je dan alles op alles om het weer te 

vinden? En hoe reageer jij als iemand weggaat en met hangende pootjes weer bij je terug komt? Is 

hij dan nog welkom bij jou? De zorg in deze verhalen is er een van liefdevolle, onvoorwaardelijke 

toewijding.   

 



Lief en leed  

Helaas gaat juf Jolanda de Vuurvogel verlaten. Per 1 februari zal zij niet meer werkzaam zijn op de 

Vuurvogel. We vinden het jammer dat wij afscheid moeten nemen van een kundige en betrokken juf. 

We wensen haar natuurlijk het allerbeste toe! 

Fietsen  

 

De laatste weken zien wij dat er steeds meer fietsen buiten het plein geplaatst worden. Hierdoor 

wordt de doorgang via de stoep geblokkeerd. Dit levert onveilige situaties op voor onze groepen die 

via deze stoep naar het plein lopen.  

Om deze reden willen wij graag dat alle fietsen van de kinderen binnen het witte hek geplaatst 

worden. Vanaf volgende week zullen wij kinderen hier actief op wijzen.  We hopen op uw 

medewerking om zo de veiligheid van onze kinderen te vergroten.  

Adviezen voortgezet onderwijs 

De komende weken ontvangen de kinderen in groep 8 hun definitieve advies.  Het schooladvies 

wordt zorgvuldig bepaald en onderbouwd.  Bij het maken van de juiste keuze houden we rekening 

met:  

• De Cito toetsen van begrijpend lezen en rekenen/wiskunde die in de groepen 6.7 en 8 

gemaakt zijn 

• De methodetoetsen  

• De bevindingen van de leerkrachten m.b.t. samenwerken, plannen, zelfstandigheid, 

doorzettingsvermogen en motivatie.   

• De wens van de leerling  

• De zienswijze van ouders  

In april maken de kinderen hun Cito Eindtoets. Als de uitslag hoger uitvalt dan de verwachting was, 

dan kan het advies heroverwogen worden waarna in sommige gevallen het advies naar boven kan 

worden bijgesteld.   

In maart ontvangen de kinderen in groep 7 hun voorlopig advies. Deze komt op dezelfde manier tot 

stand.  

Door de procedure zorgvuldig met elkaar te doorlopen hopen wij een tot een juist advies voor al 

onze leerlingen te komen.   

Wij wensen u goede gesprekken toe.  



Afname cito toetsen  

Vanaf de week van 23 januari starten we in de groepen 3 t/m 8 weer met de afname van 

de citotoetsen. We zullen de citotoetsen afnemen voor lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en 

vanaf groep 6 ook taalverzorging.  Citotoetsen worden op de basisschool afgenomen om te kunnen 

bepalen of de leerling de afgelopen periode voldoende groei heeft laten zien. Ook geeft het ons als 

leerkrachten informatie over de verschillende niveaus binnen een groep en hoe we hier het beste bij 

aan kunnen sluiten.  Dit is dus een ander doel dan de methodegeboden toetsen waarbij we vooral 

kijken of de aangeboden lesstof wordt beheerst. 

We verspreiden de toetsen over de dagen en vragen van u om er met ons voor te zorgen dat de 

kinderen uitgerust en in ontspannen sfeer de toetsen maken. 

Opvang tijdens studiedag  

 

Op donderdagmiddag 23 februari en vrijdag 24 februari hebben wij een studie(mid)dag. De kinderen 

zijn op deze momenten vrij.  We begrijpen dat dit in sommige gevallen voor opvangproblemen kan 

zorgen.  Om deze reden zijn wij een samenwerking begonnen met Skillzunited.  Op vrijdag 24 

februari verzorgen zij een programma van 08.30 tot 14.15 uur op de Vuurvogel.  Voor meer 

informatie kunt u de flyer hiernaast lezen.   

Bij voldoende aanmeldingen zullen zij in de toekomst ook voor andere studiedagen een programma 

aanbieden.  



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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