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De Vogelvlucht
Vogelvlucht nummer 18
07-07-2022
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Vuurvogel,
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
•

Woord van de directeur

•

Vakantierooster 2022-2023

•

Informatie vanuit de MR

•

Uitzwaaien groep 8

•

Vakantiegroet

Kalender
Week 28 t/m 33
•

Zomervakantie

Week 33
•

19 augustus; inloopmoment 11.00-11.30 uur

Intro
Laatste dag en dan....vakantie!
Strakjes waaieren we uit.
Klaar om heel wat te beleven
nu de school een tijdlang sluit.
Even niet meer in de banken.

Avonturen geen bezwaar!
Leuke dingen ondernemen.
Dag, tot ziens, tot volgend jaar!

Woord van de directeur
Als u dit leest ben ik nog een dag als interim-directeur verbonden aan De Vuurvogel. Het afgelopen
schooljaar heb ik met veel plezier leiding mogen geven aan het leerkrachtenteam. We hebben mooie
stappen gemaakt inzake de schoolontwikkeling. Ook met u als ouder heb ik meer of minder contact
gehad, op het schoolplein, voor het witte hek, telefonisch of zelfs persoonlijk in mijn kantoor. Ik heb
het contact met de ouders van De Vuurvogel als heel prettig ervaren. Ik wil u danken voor de fijne
gesprekken; het prettige contact.
Ik hoop dat u de stukjes van mij op De Vogelvlucht ook als prettig ervaren. Ik weet dat ik soms wat
geprikt heb, maar heb met goede bedoelingen invulling willen geven aan dit redactioneel stukje.
Ik wens het team en kinderen van De Vuurvogel een goede toekomst toe en het gaat jullie goed!

Vakantierooster
Hieronder vindt u een overzicht van alle vakantie- en studiedagen voor het nieuwe schooljaar
29/30-09-2022 Studiedag
24-10-2022 t/m 28-10-2022
26-12-2022 t/m 06-01-2023 Kerstvakantie
23-02-2023 Tot 12:00 uur school
24-02-2023 Studiedag
27-02-2023 t/m 03-03-2023 Voorjaarsvakantie
07-04-2023 Goede Vrijdag
10-04-2023 2 e Paasdag
11-04-2023 Studiedag
24-04-2023 t/m 05-05-2023 Meivakantie

18/19-05-2023 Hemelvaart
29-05-2023 2 e Pinksterdag
19-06-2023 Studiedag
20-06-2023 Tot 12:00 uur school
10-07-2023 t/m 18-08-2023 Zomervakantie

Nieuws vanuit de MR
De MR heeft op 27 juni 2022 voor de laatste keer dit schooljaar vergaderd. Tijdens de vergadering is
afscheid genomen van Kees Wieman, die met pensioen gaat, en van Mireille Hessels die in het
nieuwe schooljaar op een andere school van PCBO gaat werken. Zi j zullen in het nieuwe schooljaar
worden opgevolgd door Nellie Wind en Peter Giesekam, waardoor ook de personeelsgeleding van de
MR in het komende schooljaar compleet start.
Verder heeft de MR afscheid genomen van Erik van Faassen. Wij danken hem voor de f ijne
samenwerking in het afgelopen schooljaar. De MR heeft tijdens de vergadering kennis gemaakt met
Agnes Hardeman, de nieuwe directeur van de Vuurvogel. Zij start in augustus bij onze school, wij
kijken uit naar de samenwerking.
De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de ouderbijdrage 2022-2023. Hierover wordt u
door de ouderraad (OR) geïnformeerd. De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met het
werkverdelingsplan 2022-2023. De groepsbezetting/formatie is op 27 juni 2022 via Parro bekend
gemaakt. Het is heel fijn dat de groepsbezetting, op een vacature in groep 7A voor 2 lesdagen, rond
is. De studiedagen voor het nieuwe schooljaar zijn ingepland en zullen via de directie worden
gecommuniceerd. Het vakantierooster voor 2022-2023 is al eerder met u gecommuniceerd. In de
vergadering is het schooljaarplan 2022-2023 besproken. In dit plan is het NPO-plan (Nationaal
Programma Onderwijs, ofwel het investeringsprogramma om de gevolgen van corona in het
onderwijs op te vangen) geïntegreerd. Het schooljaarplan zal na een half jaar in het team worden
geëvalueerd. De uitkomst van deze evaluatie zal met de MR worden gedeeld .
De eerstvolgende MR-vergadering is in september a.s. Een goede zomer toegewenst!
De MR

Uitzwaaien groep 8
Na 3 fantastische afscheidsavonden was het donderdag echt de laatste dag van onze groep 8
leerlingen. Samen met alle kinderen, juffen, meesters en ouders van groep 8 hebben we de kinderen
uitgezwaaid.

We zijn trots op onze Vuurvogels en wensen ze het allerbeste toe!

Vakantiegroet

We wensen u een mooie zomer toe! Tot volgend schooljaar!

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

Nieuws van buiten

