
              Vogelvlucht 

 

De Vogelvlucht  

Vogelvlucht nummer 12 

17-03-2022 

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

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 

• Woord van de directie 

• Lief en leed 

• Werving nieuwe directeur 

• Oudertevredenheidspeiling  

• Vlogger gezocht!  

• Preventief testen 

• Kangoeroewedstrijd  

• Nieuws vanuit de Ouderraad  

Kalender  

Week 11 

• 18 maart: Open Dag 

Week 12 

• Afname Ok-thermometer 6  

Week 13  

• 28 maart: Vergadering ouderraad 

Week 14  

• 7 april: De nieuwe Vogelvlucht verschijnt  



Intro  

Tenzij je je volledig terugtrekt in een woestijn of je eigen kamer, gaat er geen dag voorbij of je 

ontmoet wel iemand. Op school, thuis, bij de sport, de muziek of bij het spelen in de buurt. Soms zijn 

het vluchtige contactmomenten: een snelle blik, een groet een kort woord. Op andere momenten 

wordt het meer dan dat. Er gebeurt iets waardoor de ontmoeting een bijzondere ontmoeting wordt. 

Al wordt dat soms pas duidelijk als je er later op terug kijkt. In de Bijbel worden vele ontmoetingen 

beschreven tussen Jezus en allerlei mensen in verschillende omstandigheden. Al deze verhalen 
hebben gemeen dat de ontmoetingen een verandering teweegbrengen in het leven van mensen.  

Dit thema ontdekken de kinderen op welke manier de ontmoeting met een ander bijzonder kan zi jn.  

 

Woord van de directeur  

Voor de voorjaarsvakantie hebben we als team van de Vuurvogel drie studie/analysedagen gehad. 
De onderwijsresultaten van de M-toetsen van Cito stonden centraal. 

We hebben met elkaar geconstateerd dat we erg tevreden zijn over de rekenresultaten. Rekenen is 

dit schooljaar het speerpunt van onze school. In vergelijking met de E-toetsen van 2021 zijn de 
resultaten van alle groepen op het gebied van rekenen gestegen. Erg fijn. 

Ook technisch lezen is in vergelijking met de E-toetsen vooruit gegaan. Spelling is ongeveer hetzelfde 

gebleven en begrijpend lezen is in een aantal groepen wat achteruit gegaan . Begrijpend lezen zal de 
komende maanden extra aandacht krijgen. 

We hebben het op de studiedag van woensdag gehad over 'analyseren van de onderwijsresultaten'. 

Als metafoor heb ik een koekjesfabriek en koekjes gebruikt: kinderen zijn juist geen koekjes. Als een 

koekje in een koekjesfabriek niet lekker smaakt, dan kun je bijvoorbeeld wat extra suiker toevoegen 
aan de ingrediënten en het resultaat is bekend: het koekje wordt zoeter. 

Als we de resultaten van kinderen analyseren dan is het nog niet zo makkelijk hoe het komt dat 

kinderen zich goed/minder goed ontwikkelen. Voorbeeld: als je meer onderwijstijd reserveert voor 

een bepaald vak is de uitkomst niet per definitie een beter onderwijsresultaat. Het analyseren en 

daarna n.a.v. de analyse het aanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen is lastig en 

moeilijk zonder gegarandeerd dat de onderwijsresultaten verbeteren. Toch anal yseren we wel en 

bepalen het nieuwe programma voor de kinderen. Belangrijk is om tussentijds goed te monitoren 

hoe de groep het doet en hoe het onderwijs wat wordt gegeven landt bij de kinderen. De analyse en 

het afgestemde aanbod vertrouwen we het (digitale) papier toe. Zo hopen we verder te werken aan 



de kwaliteit van onderwijs en het verbeteren ervan. Ons motto luidt: onderwijs, iedere dag een 
beetje beter. 

Vanwege de oorlog in Oekraïne komen er veel vluchtelingen naar ons land, en ook natuurlijk zijn 

daar ook veel kinderen bij. Op het niveau van de gemeente Amersfoort wordt er samen met de 

schoolbesturen (ook PCBO Amersfoort, het bestuur waartoe De Vuurvogel behoort) een plan de 

campagne gemaakt hoe we deze kinderen goed onderdak kunnen bieden. Deze kinderen hebben 

vanaf het moment dat ze in Nederland zijn recht op onderwijs.  

Wat dit voor De Vuurvogel betekent kan ik nog niet zeggen. We weten ook niet hoe lang de oorlog in 

Oekraïne gaat duren en wie uiteindelijk de baas gaat worden in dat land. Dit kan nl . ook van invloed 

zijn op de verblijfsduur van de Oekraïners in ons land. We wachten maar gewoon af. Mocht er iets 

gebeuren op dit gebied wat consequenties heeft voor onze school, zal ik u hierover informeren. Wel 

is het belangrijk om u te informeren dat we vanuit onze christelijke identiteit onze 
verantwoordelijkheid zullen en willen nemen, mocht dit nodig zijn. 

Tenslotte wil ik mijn bijdrage afsluiten met het volgende gedicht, passend bij de huidige situatie in 
de wereld: 

Een andere kijk 

Wie gelooft dat mensen 

zich niet hoeven te verschansen 

achter een muur van wantrouwen, 

zal met uitgestoken hand 

op een ander af gaan. 

 

Wie inziet dat mensen 

ondanks al hun verschillen 

verlangen naar vriendschap, 

zal vriendelijk reageren 

als een ander op hem af stapt 

  

Wie de moed heeft te kijken 

in de ogen van een onbekende 

en daarin iets van zichzelf herkent, 

stapt over drempels heen 

en ziet een medemens 

  

Wie, net als God, in mensen gelooft 



en erop vertrouwt dat een vijand 

een vriend kan worden, 

brengt de vrede in de wereld 

een stapje dichterbij 

Lief en Leed  

Deze week een beetje lief en helaas ook wat leed.  

Juf Marije is bevallen van een prachtige zoon. Zijn naam is Fosse Beau van der Laag. Moeder en zoon 

maken het goed. We wensen het gezin veel geluk en dat ze mogen genieten van deze mooie tijd.  

Helaas ervaart juf Sharon veel klachten na haar Corona besmetting.  Ze kan op dit moment niet 

werken.  We wensen haar veel beterschap en een goed herstel. Zoals u kunt begrijpen levert dit ook 

personele puzzels op.  Gelukkig is het ons gelukt om vervanging voor haar te vinden.  Juf Yvonne zal 

haar werkzaamheden tijdelijk overnemen. Welkom juf Yvonne!  

Ook verwelkomen wij juf Melanie op de Vuurvogel. Zij start maandag in groep 3. Welkom Melanie!  

 

Werving nieuwe directeur 

 

De werving voor de nieuwe directeur is gestart.  Wij delen graag de vacature met u en deze mag u 

natuurlijk verspreiden in uw netwerk. De link:  ScoliX | Directeuren Kon-Tiki & De Vuurvogel 

Zodra er meer bekend is hoort u van ons.  

https://vacatures.scolix.nl/vacancy/Directeuren-Kon-Tiki-&-De-Vuurvogel-40


Oudertevredenheidspeiling  

Op dit moment wordt er een enquête onder de leerlingen gehouden hoe tevreden ze zijn met school 

en hoe veilig ze het vinden op school. Deze enquête moet jaarlijks worden afgenomen. Dit is een 

wettelijke verplichting. Eens per twee jaar moeten ook ouders bevraagd worden over hoe ze 

tevreden zijn met school. Daarom krijgt u vanaf maandag in de mail een link naar de 

oudertevredenheidsenquete. Naar aanleiding van deze enquête kunnen we de kwaliteit van onze 

school in de breedste zin van het woord verbeteren. Graag horen we uw mening! Dus deze enqu ête 

wordt van harte bij u aanbevolen. Het invullen kost u ongeveer 5 tot 10 minuten.  Alvast bedankt 
voor uw medewerking.  

 

Vlogger gezocht! 

De leerlingenraad is vandaag op bezoek geweest bij de groepen 5 en 6.  Zij hebben gevraagd of er 

kinderen zijn die mee willen werken aan de Vuurvogel film.  De kinderen hebben hiervoor een flyer 
meegekregen.  

We hopen, met uw toestemming, veel leuke vlogs van kinderen te mogen ontvangen.  Samen met 

de leerlingenraad kiezen wij dan de kinderen uit die de show mogen stelen in onze film! We zijn heel 
benieuwd!  

Ook zijn we nog opzoek naar ouders die het leuk vinden om, op de film, iets te vertellen over hun 

ervaringen met de Vuurvogel. Mocht u dit willen doen dan kunt een bericht sturen naar 

e.vanmontfrans@pcboamersfoort.nl  

mailto:e.vanmontfrans@pcboamersfoort.nl


 

Preventief testen  

Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week 
preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen.  

Mocht u nog testen nodig hebben dan kunt u de leerkrachten een berichtje sturen.  Zij hebben 

testen in voorraad.  

Kangoeroe wedstrijd 

De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel 

scholen wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. Vandaag was het zover! 

Uit de groepen 3 t/m 8 hebben de leerkrachten kinderen geselecteerd die zich vandaag bogen over 

verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf 

antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welke? De eerste vragen zijn makkelijk, maar 

gaandeweg worden ze steeds lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen? 

Alle kinderen die mee hebben gedaan ontvangen een certificaat.  Ook zijn er nog prijzen te vinden. 
We zijn benieuwd of er een leerling van de Vuurvogel in de prijzen gaat vallen.   



 

Nieuws vanuit de ouderraad  

Door de versoepelingen van de Corona maatregelen kunnen we met de Ouderraad ook weer aan de 

slag om leuke activiteiten te gaan organiseren voor alle Vuurvogel kinderen. Denk hierbij aan de 

schoolreisjes, sportdag, Pasen en niet te vergeten de Avondvierdaagse! 

Om alle activiteiten te kunnen organiseren zijn we dringend op zoek naar nieuwe, enthousiaste OR 

leden. Lijkt het je leuk om de handen uit de mouwen te steken en te helpen bij het organiseren van 

2 projecten per schooljaar, stuur dan een e-mail naar: ouderraad@pcbodevuurvogel.nl of bel/app 

met onze voorzitster Martine Versteeg (06-42129997). 

Naast nieuwe OR leden zijn we ook op zoek een ouder/verzorger die 1x per jaar de kascontrole zou 

willen uitvoeren. De penningmeester van de ouderraad beheert de inkomsten van de vrijwillige 

ouderbijdrage en schoolreisbijdrage. De penningmeester legt verantwoording af aan de 

kascommissie ten aanzien van de besteding van de opbrengsten aan het einde van een schooljaar. 
Dit gebeurt doorgaans rond september.  

Tenslotte willen we jullie eraan herinneren dat we deze maand vanuit de Ouderraad een mail 

versturen met de factuur voor de betaling van de schoolreisbijdrage. Indien je een automatische 

incasso hebt afgegeven dan wordt de € 27,50 automatisch van de rekening afgeschreven rond eind 

maart. Let op: op de factuur staat of je een automatische incasso hebt afgegeven. In het geval dat er 

geen automatische incasso is afgegeven dan verzoeken wij om de factuur in de email van de 

Ouderraad, zelf te betalen. De schoolreisjes worden altijd volledig bekostigd uit de ontvangen 

betalingen hiervoor en wanneer wij deze bijdrage niet zouden ontvangen, heeft dit gevolgen voor de 
schoolreisjes (bv wel/geen lunch).  

mailto:ouderraad@pcbodevuurvogel.nl


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 

 


