
              Vogelvlucht 

 

De Vogelvlucht  

Vogelvlucht nummer 13 

12-4-2022 

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  

• Studiedag 14 april 

• Eindtoets groep 8  

• Koningsspelen  

• Nieuws vanuit de MR  

• Vuurvogel film  

• Fiets in de schuur?  

Kalender  

Week 15 

• 14 april; studiedag; de kinderen zijn deze dag vrij  

• 15 april; Goede vrijdag; de kinderen zijn deze dag vrij  

Week 16 

• 18 april; Tweede Paasdag; de kinderen zijn deze dag vrij 

• 19 en 20 april; Eindtoets groep 8  

• 21 april; de nieuwe Vogelvlucht verschijnt  

• 22 april; Koningsspelen  



Week 17 en 18  

• Meivakantie  

Intro  

 Van nature wil de mens graag greep hebben op de werkelijkheid om zich heen.  Hij wil de wereld 

ordenen en begrijpen. Maar niet alles in het  leven is meetbaar en weetbaar.  Ondertussen zorgen 

nepnieuws en gemanipuleerde filmpjes ervoor dat de waarheid geweld wordt aangedaan. In de 

huidige samenleving is de  vraag 'weet je het zeker?' dan ook een terechte en actuele vraag. Maar 

het is geen nieuwe vraag.....Pakweg tweeduizend jaar geleden vertellen de bewakers van Jezus' graf 

een opmerkelijk verhaal. Een engel heeft de steen voor het graf weggerold en het graf blijkt leeg te 

zijn.  De 'weet je het zeker?' vraag speelt ook bij Thomas als hij hoort dat Jezus aan hen verschenen 

is. Eerst zien, dan geloven! is de mening van Thomas. Als Jezus na een week weer in hun midden is 

kan Thomas het pas echt geloven.  Waarop Jezus reageert met: Wat fantastisch dat er mensen zijn 

die kunnen geloven, zonder dat ze mij gezien hebben.  In dit thema van Trefwoord verkennen de 

kinderen wat ze zeker weten, wat ze denken te weten en waaraan ze twijfelen.  

 

Woord van de directeur  

We zijn op weg naar Pasen. Morgen houden we de paasviering in de hal in twee bedrijven. Vrijdag is 
het Goede Vrijdag en zondag Pasen. De tijd richting Pasen noemen we De Veertigdagentijd.  

 

Even wat achtergrondinformatie hierover voor het geval u het nog niet wist: 

De  Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) zijn de veertig dagen voor Pasen. Veel 

christenen vasten in die periode op de een of andere wijze: ze minderen of stoppen zelfs helemaal 

met een bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook social media. Het zijn eigenlijk 46 

dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: de zondag is namelijk een feestdag en dan hoef 

je niet te vasten. De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. Dit jaar was 

Aswoensdag op 2 maart. Dat ‘as’ komt van een katholieke gewoonte: de priester strijkt dan met as 

een kruisje op je voorhoofd. De laatste week van de lijdenstijd, deze week, is het hoogtepunt: de 

'Goede Week'. In veel kerken is dan elke dag een bijeenkomst, op z’n minst op de vrijdag en de 

zondagochtend. Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het staat voor ‘een 

volle generatie’. Veel vrouwen kunnen ‘na hun veertigste’ namelijk meestal geen kinderen meer 

krijgen. Dan begint er dus symbolisch een nieuwe generatie. Ook waren in de tijd van de 

bijbelboeken veel ouders rond de veertig als hun oudste kinderen het huis uit gingen. In de Bijbel 



komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit 

zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. 

Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen 

samen als hij zelf ook veertig dagen zich terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij enorm met zijn 

roeping, maar uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en begint hij zijn publieke optreden. 

Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, en een 
nieuw leven met God vindt.  

Voor de school is deze tijd ook bezinningstijd. We kijken in deze periode terug op de plannen voor 

dit jaar en hoe het is gelukt; we kijken ook alvast vooruit naar volgend schooljaar en maken alvast 

grofmazig plannen. Ook zijn we al een beetje aan het puzzelen over de formatie voor het nieuwe 

schooljaar. Uiteraard laten we de medezeggenschapsraad meedenken in dit proces. Daarnaast 

starten we met de eerste contouren voor het werkverdelingsplan voor het nieuwe schooljaar. In dit 

plan staat hoe we het werk op de Vuurvogel onder de leerkrachten verdelen. En het team beslist 
hierin.  

Dus ook voor een schoolorganisatie is de veertigdagentijd een mooie periode om te bezinnen hoe 

we het onderwijs op onze school nog weer willen verbeteren. En dat alles omdat uw kind het beste 
onderwijs verdient! 

Lief en leed  

Zoals u in een bericht in Parro heeft kunnen lezen heeft ook het personeel op de Vuurvogel last van 

het griepvirus. Meerdere teamleden zijn op dit moment thuis met griepverschijnselen. We hopen 

dat we, met het oplopen van de temperaturen, snel van de griep af zijn.   

 

Juf Jolanda, van groep 3, neemt deze week afscheid van de kinderen uit haar klas. Ze gaat met 

verlof! We wensen juf Jolanda een fijn verlof toe waarin ze kan toeleven naar de geboorte van een 
derde kindje. Juf Melanie neemt het werk van juf Jolanda over.  

Ook hebben we afscheid genomen van meester Rudy. Meester Rudy ondersteunde de conci ërge bij 
zijn werkzaamheden en gaat nu genieten van zijn pensioen.  

 



Studiedag 14 april  

Donderdag 14 april staat er een studiedag gepland. Deze dag zal volledig in het teken staan van 

rekenen.  We gaan, onder leiding van verschillende deskundigen, inzoomen op ons rekenonderwijs. 

We gaan o.a. aan de slag met materialen en rekenmodellen. Dit met als doel dat uw kind het beste 
onderwijs verdient!  

Eindtoets groep 8  

 

Op 20 en 21 april wordt de centrale eindtoets afgenomen bij de leerlingen van groep 8.  

Op de Vuurvogel maken de leerlingen de papieren Centrale Eindtoets. Dat wordt landelijk op 

dezelfde dagen gedaan. Ze maken de verplichte onderdelen Taal en Rekenen.   Een paar weken nadat 
de kinderen de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, volgt de uitslag van de toets.  

We wensen onze kanjers van groep 8 veel succes!  

Koningsspelen; nog veel hulp gezocht!  

Op vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats op de VOP-velden. Het is van 08.30 uur tot 

ongeveer 12.00 uur. Er zijn al meerdere hulpvragen geweest, maar helaas hebben te weinig ouders 

zich aangemeld voor deze leuke sportdag. We zoeken voor alle groepen nog hulpouders. Mochten 

we te weinig hulpouders erbij krijgen dan kan het helaas niet doorgaan. Ook mogen andere 
familieleden zich aanmelden bij de leerkracht(en) van uw kind.  

We hopen natuurlijk dat we genoeg hulpouders kunnen regelen, zodat we er een fantastische dag  
van kunnen maken!  



 

Nieuws vanuit de MR  

Maandag 14 maart heeft de MR weer een vergadering gehad.   

Erik van Lingen (Voorzitter College van Bestuur PCBO) was te gast om de MR mee te nemen in de 

procedure voor het werven van een nieuwe directeur. Het wervingsprofiel is inmiddels vastgesteld 

en binnenkort hoopt de beoordelingsadviescommissie, waar ook een ouder-MR lid bij aan zal sluiten, 

de eerste kandidaten te spreken. Naar aanleiding van die gesprekken hoopt het bestuur een 

geschikte kandidaat te vinden voor onze school. Erik heeft aangegeven dat ook op directieniveau de 

arbeidsmarkt in het onderwijs krap is. Het is de bedoeling dat een nieuwe directeur in het nieuwe 
schooljaar start, of dit gaat lukken moet blijken. Zodra er nieuws is wordt u op de hoogte gehouden.  

Onze schooldirecteur Erik van Faassen heeft een update gegeven over de bestedingen van de NPO-

gelden. De overheid heeft bekend gemaakt dat de gelden over een langere tijd besteed mogen 
worden. 

Er is een analyse van de Cito-Midden toetsen gepresenteerd en er is gesproken over openstaande 

vacatures. Op de Vuurvogel zijn op dit moment alle vacatures ingevuld, iets dat in deze tijd van 

arbeidskrapte helemaal niet zo vanzelfsprekend is. 

Afsluitend is de conceptversie van het vakantierooster/studiedagen 2022-2023 besproken.  Deze zal 
de volgende vergadering verder besproken worden.  

Vuurvogel film   

 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen wordt een promotiefilm gemaakt over de Vuurvogel. De 

leerlingenraad heeft twee kinderen gekozen die namens de school gaan vloggen. Dit zijn Syven(6B) 
en Nena (5B). Super leuk dat jullie dit willen gaan doen!  



Ook zijn wij opzoek naar ouders die het leuk vinden om hun ervaringen met de Vuurvogel te delen. 

We hebben ondertussen één aanmelding binnen. We zouden het leuk vinden als er nog een ouder is 

die dit voor ons zou willen doen.  Mocht u die ouder zijn dan kunt een mail sturen naar  
e.vanmontfrans@pcboamersfoort.nl  We horen graag van u!  

Fiets in de schuur? 

Wij zijn opzoek naar een fiets! Onze groepen 7 en 8 gymmen in de Brink. Niet alle leerkrachten 

wonen op fietsafstand van de school. Het is iedere week weer een gepuzzel om aan een fiets te 
komen.  

Heeft u nog een oude fiets in de school staan die u kunt missen?  Wij nemen de fiets graag van u 
over!  

 

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  

mailto:e.vanmontfrans@pcboamersfoort.nl
mailto:vuurvogel@pcboamersfoort.nl


Ga naar onze website op www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl  

 

Nieuws van buiten 

 

https://www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl/


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


