Vogelvlucht
donderdag 22 april 2021
agenda – week 17

agenda – week 18

maandag
26 april

Studiedag: de kinderen zijn vrij.

maandag
3 mei

Meivakantie.

dinsdag
27 april

Koningsdag.

dinsdag
4 mei

Meivakantie.

woensdag
28 april

woensdag
5 mei

Meivakantie.
Bevrijdingsdag.

donderdag
29 april

donderdag
6 mei

Meivakantie.

vrijdag
30 april

vrijdag
7 mei

Meivakantie.
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agenda – week 19

agenda – week 20

maandag
10 mei

Meivakantie.

maandag
17 mei

dinsdag
11 mei

Meivakantie.

dinsdag
18 mei

woensdag
12 mei

Meivakantie.

woensdag
19 mei

donderdag
13 mei

Meivakantie.
Hemelvaartsdag.

donderdag
20 mei

vrijdag
14 mei

Meivakantie.

vrijdag
21 mei

Deze week: afname OK thermometer
7.

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt.

Koningsspelen
In 2021 is het thema van de Koningsspelen IK+JIJ=WIJ.
In deze tijd hebben we elkaar hard nodig. Met dit thema
willen we laten zien dat samen ons nét dat beetje extra
geeft. Deze editie moedigen we dan ook iedereen aan
om er samen een mooie dag van te maken.
Het thema komt terug in alle onderdelen van de
Koningsspelen. Van de Koningsmatch, het Koningspelen
Sport- en Feestpakket, tot de landelijke opening op 23
april. Ook gaan wij er vrijdag a.s. een mooie dag van
maken. De werkgroep heeft er iets moois van gemaakt.
Hierbij wil ik de ouderraad weer bedanken voor hun hulp
en inzet hierbij.
Corona maatregelen en PCBO besluit
We moeten met de huidige maatregelen en de huidige
besmettingscijfers beslissingen nemen over activiteiten die
de komende weken op de planning staan. Die
besmettingscijfers zijn zorgelijk. Toch moeten we
beslissingen nemen over bijvoorbeeld schoolreisjes en
schoolkamp.
De directeuren van PCBO hebben, in overleg met het
bestuur, de volgende richtlijn afgesproken:
• Activiteiten kunnen alleen plaatsvinden als de
groepsbubbel niet doorbroken wordt. In de
groepsbubbel zitten de kinderen uit één groep en
de leerkracht. We willen daar geen externen bij
betrekken. Geen buschauffeurs, geen ouders,
geen medewerkers van een kamplocatie of
pretpark.
Voor de schoolkampen die op de planning staan, hebben
we het volgende afgesproken: schoolkampen kunnen niet
doorgaan. We kunnen wel een dagprogramma op locatie
regelen, maar we overnachten daar niet. We hebben
hierover overleg gehad met de GGD en zij adviseren
dringend om niet te overnachten. We zijn dan te lang, met
te veel kinderen bij elkaar, in een afgesloten ruimte.
Wanneer bovenstaande richtlijnen worden toegepast op
welke plaats of locatie dan ook, is het natuurlijk wel
mogelijk om een activiteit te plannen. Elke school zal
nadenken over een alternatief programma waarin we de
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groepsbubbel in stand houden en toch een bijzonder
programma realiseren.
We realiseren ons dat dit wellicht een grote teleurstelling is
voor de kinderen en mogelijk voor u als ouder. Het
afgelopen jaar was voor iedereen een zwaar jaar. Laten we
hopen dat we volgend schooljaar ons leven van voor
corona weer kunnen oppakken. Dat we dan weer gewoon
schoolreisjes en schoolkampen kunnen organiseren.
De komende weken zullen we gebruiken om een alternatief
programma te bedenken. Geen schoolreisje, wel een dag
met een leuk programma voor elke groep. Geen
schoolkampen met overnachting, maar wel een aantal
fantastische en gedenkwaardige dagen voor onze groep 8
leerlingen.
Laten we er met elkaar, ondanks alles, toch iets moois van
maken! We hopen dat de versoepelingen die vanaf 28 april
worden ingezet, ook in mei en juni verder gaan
versoepelen.
Preventief zelftesten voor leerkrachten
Vanaf 19 april wordt het voor alle medewerkers van scholen
uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal
basisonderwijs mogelijk om zichzelf preventief testen op het
coronavirus. Dit geldt ook voor alle medewerkers van de
kinderopvang als deze opvang in hetzelfde gebouw als de
school plaatsvindt. Door regelmatig (twee keer per week)
preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden
opgespoord en een grotere uitbraak worden voorkomen.
Het gebruik van de test is altijd vrijwillig. Voor het gebruik
van zelftesten onder medewerkers is geen formele
schriftelijke toestemming nodig. De medewerker besluit zelf
om thuis een zelftest af te nemen. Medewerkers kunnen de
preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf
uitvoeren. Voorwaarde is dat medewerkers geen klachten
hebben die passen bij het coronavirus en geen nauw
contact zijn van iemand anders die besmet is – bijvoorbeeld
een huisgenoot.
BSO ook weer open

Ik denk dat u blij bent dat de BSO weer gestart is deze
week. We beseffen dat dit wel extra veiligheidsrisico’s met
zich meebrengt. Daarom is het van belang om alert te
blijven op elkaars gezondheid. We wensen de BSO’s en de
kinderen weer veel succes en plezier toe. Fijn dat het
‘normale leven’ weer een beetje opstart.
Gesprekken met ouders over voortgang en
ontwikkeling
De afgelopen weken zijn er veel gesprekken gevoerd met u
over de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij willen u graag
op de hoogte houden, van zowel de cognitieve -als sociaalemotionele ontwikkeling van uw kind. U bent de
ervaringsdeskundige en kent uw kind het beste. Wij hebben
wat meer expertise en samen kijken we wat uw kind nodig
heeft. Ik hoop dat het constructieve gesprekken waren. En
mocht u met een vraag blijven zitten, kunt u altijd met de
leerkracht in gesprek gaan. Ook voor kinderen is het een
bijzonder jaar. Bij alle resultaten is de context corona en
afstandsonderwijs. Als we dan kijken naar alleen de
resultaten, mogen we best trots zijn op elkaar. Met deze
resultaten voeren we een zgn. schoolscan uit om
uiteindelijk een herstelplan te schrijven hoe we verder gaan
met de extra gelden die de overheid geeft voor het
herstelplan. Dat plan gaan we in mei en juni afronden en
wordt met de MR besproken, zodat we met de uitvoering na
de zomervakantie kunnen starten.
Studiedag, Koningsdag en Meivakantie
Maandag 26 april houden wij als team van De Vuurvogel
een studiedag met een aantal thema’s: Snappet,
talentontwikkeling, groepsverdeling 2021-2022 en er is ook
ruimte voor een stukje teambuilding (corona-proof….).
Maandag 26 april en dinsdag 27 april (Koningsdag) zijn alle
kinderen vrij. Daarna is er nog school van woensdag tot en
met vrijdag waarna een twee weekse meivakantie start. Ik
hoop voor ons allen een goede en gezonde tijd waar we
wat rust kunnen vinden en mogen genieten van een heerlijk
lentezonnetje.
Hartelijke groet,
Kees van Lummel
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Trefwoord
Week 17: Sterken
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen,
hoop geven. Het positieve naar boven halen.
Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring).
Week 20: Vasthouden
Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden.
Een persoon vasthouden. In een verhaal, in een feest, in
rituelen of in gedrag.
Bijbel: Hemelvaart (Handelingen 1); Pinksteren, je leven
veranderen, je laten dopen, alles samen delen
(Handelingen 2).

Kangoeroeklas en Verdiepingsklas
Tijdens en na de periode van thuisonderwijs heeft de
Kangoeroeklas en de Verdiepingsklas zijn doorgang
kunnen vinden. In een aangepaste vorm hebben de
kinderen weekopdrachten kunnen maken via o.a. Google
Classroom en waren er korte instructiemomenten voor de
kinderen die niet met Google Classroom werkten.
Na de meivakantie veranderen de groepjes weer, naar
aanleiding van de CITO-periode en bijbehorende criteria
om mee te kunnen doen met de Kangoeroeklas en de
Verdiepingsklas. Vanaf dit moment gaan wij weer starten
met lesgeven zoals de kinderen dat voor de corona-periode
zijn gewend. In kleine groepen werken de kinderen 45
minuten buiten de klas.
Juf Jolanda zal de kinderen van de groepen 1 t/m 4 blijven
begeleiden en Juf Inge zal de kinderen van de groepen 5
t/m 8 begeleiden. Juf Inge werkt op onze school in groep 7.
De begeleiding zullen wij doen in een ruim lokaal, waarbij
de veiligheid van de kinderen en de leerkracht
gewaarborgd kan blijven. Er kan voldoende afstand worden
gehouden tot elkaar. Door de grote ruimtes kunnen de
kinderen van verschillende groepen ook goed gescheiden
van elkaar zitten. Ook zullen de momenten van
binnenkomst en vertrek gefaseerd plaatsvinden, zodat
kinderen uit verschillende groepen elkaar niet passeren.
Via de leerkracht van uw kind heeft u te horen gekregen of
uw kind start, doorgaat of stopt met de Kangoeroeklas of
Verdiepingsklas.
Na de meivakantie werken wij door tot de zomervakantie en
zullen wij dan weer bepalen welke kinderen na de
zomervakantie starten.
Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Jolanda de Boer-Bosma

Snappet invoering in groep 5 en hoe verder?
Dit schooljaar zijn we gestart in groep 5 met het werken op
Snappet. Met Snappet verwerken de leerlingen de lesstof
op een Chromebook en krijgt de leerling direct feedback op
zijn of haar werk. De leerkracht heeft ‘in realtime’ inzicht
hoe de leerling het doet. Daarnaast is de software
‘adaptief’; dat wil zeggen dat het systeem de
verwerkingsopdrachten aanpast aan het niveau van de
leerlingen. Op deze manier kan de leerkracht op elk
onderdeel van bijvoorbeeld rekenen zien of én hoeveel
voortgang de leerling boekt. In het dashboard is de
ontwikkeling te volgen van alle leerlingen en zo kan er
sneller en gerichter (verlengde) instructie worden gegeven.
Vanuit de visie van de school, de ontwikkelingen op gebied
van adaptief leren, meer zicht hebben op de ontwikkelingen
van leerlingen, het vergroten van het eigenaarschap bij de
leerlingen hebben we voor Snappet als ICT-middel
gekozen.
Bij invoering van Snappet als ICT-middel hoort ook
monitoring hoe het gaat, analyseren we de
onderwijsinhoudelijke kant, bespreken we knelpunten en
successen, bekijken we hoe de aansluiting is met methodes
vanuit groep 4 en hoe de resultaten zijn na de CITO.
Bij dit evaluatieproces vragen we de gebruikers, de
leerlingen en leerkrachten wat hun ervaringen zijn én
vragen we ook de ouders/verzorgers van groep 5 naar hun
ervaring en mening. Eind mei hebben we dan alle
informatie om een goede en zorgvuldige analyse te kunnen
maken. Dan kunnen we een bewuste keuze maken hoe en
of we doorgaan met Snappet in groep 5 en voortzetten in
de school naar groep 6. Als we de keuze maken door te
gaan, werken we met de groepen 4 toe naar het werken
met Snappet en zullen de ouders van de leerlingen in de
huidige groepen 4 daar van op de hoogte worden
gebracht.
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ABC
In de bijlage een overzicht van de activiteiten van ABC
tijdens de meivakantie.
Nieuws van de GGDRU Vathorst en
kinderfysiotherapeuten
Voldoende beweging is voor elk kind heel belangrijk. Je
kind heeft elke dag minimaal een uur matig of zwaar
intensieve beweging nodig om gezond te blijven. Zo kan je
kind zich lekker uitleven en kan het zijn energie kwijt. Veel
bewegen voorkomt bovendien overgewicht. Zeker in deze
tijd, waarin we meer thuiszitten en digitaal werken is het fijn
om hier aandacht voor te hebben. Daarnaast is beweging
nodig voor het ontwikkelen van vaardigheden op gebied
van fijne en grove motoriek.
Maar wat kun je doen met je kind op het gebied van
bewegen?
De kinderfysiotherapeuten van Fyzie geven in de bijlage
allerlei tips om dit te bevorderen. Heeft u zorgen over de
(motorische) ontwikkeling van uw kind, neem dan contact
op met de GGD om een afspraak te maken: 033-4600046.
Veel lees- en oefenplezier met uw kind!
Wist u dat?
U ons ook kunt volgen op Instagram onder de naam
‘devuurvogel’?
Leuk als u ons ook volgt!

