Vogelvlucht
donderdag 18 februari 2021
agenda – week 8

agenda – week 9

maandag
22 februari

Voorjaarsvakantie.

maandag
1 maart

dinsdag
23 februari

Voorjaarsvakantie.

dinsdag
2 maart

woensdag
24 februari

Voorjaarsvakantie.

woensdag
3 maart

donderdag
25 februari

Voorjaarsvakantie.

donderdag
4 maart

vrijdag
26 februari

Voorjaarsvakantie.

vrijdag
5 maart
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Neem de ruimte, laat je zien!

agenda – week 10

Beste ouder(s)/verzorger(s),

maandag
8 maart

Terugblik en vooruitblik
Corona en de start op maandag 8 februari. De koude en
het schaatsen gaf het vorig weekend extra glans. Totdat de
ijzel er aan zat te komen en het weer, nu even niet
vanwege de hoeveelheid sneeuw, zoals een week eerder
het geval was, maar nu de eventuele gladheid, roet in het
eten dreigde te gooien. Gelukkig konden we afgelopen
maandag om 10.00 uur met elkaar gezond en wel, soms
wat glijdend en glibberend, in alle groepen starten met het
onderwijs.
Het blijft veel van onze veerkracht vragen. Het is ongeveer
een jaar geleden dat de eerste lockdown een feit was. We
zijn er na een jaar nog steeds niet van af. Tussen al deze
besluiten door, proberen we de kinderen goed in beeld te
houden. We proberen ons onderwijs zo goed als het kan
doorgang te laten blijven vinden.
Goed om ondanks alle druk die we met elkaar ervaren, de
toekomst positief te blijven zien. We maken plannen, we
stellen snel en goed bij, wanneer het moet.

dinsdag
9 maart

woensdag
10 maart

donderdag
11 maart

vrijdag
12 maart

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.

Kortom: nogmaals dank voor al uw veerkracht en
medewerking. Kanjers!
Halve groepen 7 en 8
De afgelopen twee weken is er in heel Amersfoort met
halve groepen 7 en 8 hele dagen lesgegeven. De insteek
van deze maatregel was om te kijken of er op deze wijze
minder besmettingen zouden zijn. Gelukkig waren die er
niet bij kinderen en leerkrachten.
Dat betekent dat na de voorjaarsvakantie de hele
groepen 7 en 8 weer naar school gaan. We hebben
gekeken waar we zo weinig mogelijk bewegingen van
kinderen konden realiseren. We denken dan aan de
inmiddels normale hygiëne maatregelen en daarbij ook
aan extra maatregelen voor groep 7 en 8. De ouders van
de leerlingen van groep 7 en 8 krijgen hierover een aparte
brief.
Gym
Na de vakantie zullende gymlessen weer doorgaan. We
houden ons hierbij aan de maatregelen. Dit betekent o.a.
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dat meester Jelle zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tussen
de kinderen zal houden. Meester Jelle heeft er in ieder
geval weer erg veel zin in.
Lief en leed
Helaas kan juf Marty voorlopige, vanwege
gezondheidsklachten, niet werken. We wensen haar veel
sterkte en beterschap toe.
Gelukkig is er ook goed nieuws om met u te delen. Juf
Martine is zwanger van haar tweede kindje. Wat een mooi
nieuws! We wensen haar een fijne zwangerschap toe.
Voorjaarsvakantie
Na wederom een bijzondere periode breekt de
voorjaarsvakantie aan. Namens het team van De Vuurvogel
wens ik u een fijne en rustige vakantie toe. Zonder al te
veel Corona, sneeuw of gladheid, maar, zoals in het
weekend al staat te gebeuren, een prachtige lenteweek.

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 9 en 10: Voelen
Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel
of verstand volgen. Grenzen aanvoelen, nabijheid of
afstand.
Bijbel: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9);
Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15); Tien melaatse
mannen (Lucas 17, 11-19); Iemand genezen op sabbat
(Matteüs 12, 9); De blindgeborene (Johannes 9); Een
vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28).
Vertrouwenspersoon voor kinderen
Mijn naam is Martine Staal, ik werk al inmiddels al heel wat
jaren op De Vuurvogel. Op dit moment ben ik leerkracht
van groep 6.
Vanaf dit schooljaar ben ik ook vertrouwenspersoon voor
de kinderen van De Vuurvogel. Als er iets aan de hand is
wat kinderen moeilijk vinden om met hun ouders, leerkracht
of andere kinderen te bespreken mogen ze naar mij toe
komen. Soms is het voor kinderen fijn om met iemand te
praten die buiten de situatie staat.

Hoe kunnen de kinderen contact met mij opnemen:
•
Ze mogen na schooltijd even langslopen. Ik ben
op woensdag, donderdag en vrijdag te vinden in
groep 6b.
•
Kinderen mogen een briefje schrijven en in mijn
postvak leggen. Ik neem vervolgens contact op
met de leerling.
•
Ouders mogen een email sturen
(m.staal@pcboamersfoort.nl)
Als kinderen bij mij komen zal ik altijd met ze bespreken dat
ik een terugkoppeling naar ouders en evt. leerkracht ga
geven.
Ouders zijn dus altijd op hoogte als hun zoon/dochter bij mij
is geweest.

Nieuws van de MR
Maandag 25 januari hebben wij als MR weer
online vergaderd via Teams.
Tijdens deze vergadering hebben wij gesproken over het
thuisonderwijs. De lessen via Teams verlopen best goed en
er zijn nu vaste tijden waarin de kinderen inloggen voor
instructie waarna zij zelfstandig aan het werk gaan.
De noodopvang is inmiddels in volle gang. Veel kinderen
zijn aangemeld. De leerlingen kunnen tot 12 uur bij de
eigen of parallel leerkracht terecht voor instructie en/of
extra uitleg. Na 12 uur gaan de kinderen weer naar de
centrale noodopvang.
Er is vanuit de ouders een aantal vragen geweest over het
nieuwe leersysteem Snappet waar groep 5 sinds dit
schooljaar mee werkt. Er komen meerdere
evaluatiemomenten wat betreft Snappet waarvan de
uitkomsten met de ouders uit de betreffende groepen
gedeeld worden.
Jeroen Bos, voorzitter van de MR, heeft inmiddels afscheid
genomen. Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet! Een
tweede ouder vertrekt eind van het schooljaar waardoor er
voor komend schooljaar 2 nieuwe ouderleden verwelkomd
mogen worden. In de loop van dit schooljaar krijgt u hier
meer informatie over. U kunt dus alvast nadenken of dit iets
voor u is.
U kunt de ouderleden van de MR altijd benaderen, wij
geven u graag extra informatie over wat de rol en bijdrage
van de ouders in de MR precies is.
De volgende MR vergadering staat gepland op 22 maart.
Mocht u punten hebben dan kunt u ons mailen via:
mr.vuurvogel@pcboamersfoort.nl
Wist u dat?
U ons ook kunt volgen op Instagram onder de naam
‘devuurvogel’?
Leuk als u ons ook volgt!
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Wij werken samen in ABC de Laak en organiseren:
ACTIVITEITEN IN DE FEBRUARI VAKANTIE
Maandag:
WINTERAVONTUUR Op stap met een bioloog. Wat leeft er
in de winter?
SPORTIVATECLUB Spelen en bewegen op
maandagmiddag in het Kai Park
WEERBAARHEIDSTRAINING voor meiden iedere
maandag. Online tijdens de lockdown. Word fysiek sterker
en voel je zekerder van jezelf!
Dinsdag:
BUURTSPORT Lekker sporten met de Buurtsportcoach in
het Maleweteringpark.
Woensdag:
BUURTSPORT Hockey, rugby, voetbal, tikspelen en meer!
In het Kai Park.
Vrijdag:
BUURTSPORT Lekker sporten met de Buurtsportcoach op
het veld bij de Brink.
MEER INFO EN INSCHRIJVEN OP ABCAMERSFOORT.NL Klik op ABC de Laak
VERWACHT:
RAPSTUDIO In zes workshops leren rappers jou een tekst
schrijven, neem je jouw track op in een echte studio en leer
je hoe je jezelf kunt presenteren.
KINDERYOGA Ontspannen voor als je druk bent in je
hoofd.
PEUTERGYM iedere maandagochtend tuimelen, klimmen,
balanceren en leuke spelletjes doen in het Kai Park.

