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agenda – week 36 

maandag  

6 september 

 

 

 

 

dinsdag  

7 september 

Vuurvogelcafé 1. 

 

 

 

woensdag   

8 september 

 

 

 

 

 

donderdag  

9 september 

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt. 

 

 

                           

vrijdag  

10 september 

 

 

 

 

agenda – week 35 

maandag   

30 augustus 

1e schooldag. 

 

 

 

dinsdag  

31 augustus 

 

19:00-19:45 Informatieavond groep 1, 2, 7, 8. Via 

Teams. 

 

 

woensdag 

1 september 

 

 

 

 

 

donderdag    

2 september 

19:00-19:45 Informatieavond groep 3, 4, 5, 6. Via 

Teams. 

 

 

vrijdag  

3 september 
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De eerste Vogelvlucht van het nieuwe schooljaar. We 

hopen dat u genoten heeft van een fijne zomervakantie en 

dat u kunt terugkijken op een mooie vakantie met u en uw 

gezin. 

 

Op De Vuurvogel zijn we deze week al druk bezig 

(geweest) met het voorbereiden van het nieuwe schooljaar. 

We kijken er erg naar uit om u en uw kind(eren) weer te 

ontmoeten.  

 

In deze Vogelvlucht sturen wij algemene informatie over de 

start van het schooljaar. Ook stelt de interim-directeur zich 

aan u voor.  

 

 

Voorstellen Erik van Faassen 

Beste ouders/verzorgers van CBS De Vuurvogel,

 
Deze week ben ik gestart als interim-directeur van CBS De 

Vuurvogel.  

Mijn naam is Erik van Faassen, 52 jaar oud en ik woon in 

Hardenberg in het oosten van het land. Ik ben getrouwd 

met Inge en we hebben drie kinderen: Niels van 22, Sven 

van 21 en Indi van 18 jaar. We hebben twee honden 

(Teckels): Levi en Kenzo. Ik houd van sporten, wandelen 

en autorijden. Ook doe ik graag met mijn vrouw stedentrips.  

Mijn hele werkbare leven, wat nu al 30 jaar duurt, werk ik in 

het primair onderwijs. In 1991 ben ik begonnen als 

leerkracht op een groeischool in een nieuwbouwwijk van 

Hardenberg. Na heel wat jaren als groepsleerkracht 

gewerkt te hebben maakte ik de overstap naar het 

directeurschap. Ik heb als ‘vaste’ directeur meerdere 

scholen geleid. Mijn laatste ‘vaste’ baan was Voorzitter 

College van Bestuur van een stichting voor primair 

onderwijs in Twente.  

Vanaf december 2015 werk ik voor mezelf en laat ik me 

inhuren door besturen. Hierbij zijn het vaak scholen die op 

een of andere manier in de problemen zijn gekomen. 

Momenteel ben ik interim-directeur van CBS Horizon in 

Lelystad en nu dus ook van CBS De Vuurvogel. 

Vanuit mijn aangeboren nieuwsgierigheid heb ik meerdere 

studies en een master gevolgd op het gebied van coaching, 

onderwijskunde en leiderschap in het primair onderwijs.  

Ik ben gevraagd door Erik van Lingen, bestuurder bij PCBO 

Amersfoort, de stichting waartoe CBS De Vuurvogel 

behoort, om dit schooljaar in de functie van directeur ad 

interim op De Vuurvogel werkzaam te zijn. Ik werk in totaal 

3 dagen, verdeeld over de week waarbij mijn dagen van 

aanwezigheid flexibel zijn. Als ik er niet ben, zal juf Esther 

(plaatsvervangend directeur) of meester Eliah 

aanspreekpunt zijn.  

Ik heb heel veel zin om dit schooljaar op De Vuurvogel te 

werken. Ik ben heel gastvrij ontvangen door het team; het 

voelt goed! Ik hoop u ook de komende tijd te mogen 

ontmoeten.  

Ik ga voor een goede samenwerking met alle leerkrachten, 

ouders maar vooral ook met de kinderen.  

Mocht u nog meer over mij willen weten, kunt u terecht op 

mijn website: www.erikvanfaassen.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Erik van Faassen, Interim-directeur De Vuurvogel. 

 

Praktische informatie  

Inloopmoment 

Vrijdag 27 augustus is het inloopmoment. De kinderen 

mogen dan alvast even komen kijken naar hun nieuwe klas 

en hun plekje in de klas. Vanwege de maatregelen willen 

wij dit op de volgende manier organiseren:  

 

 

Kinderen van groep 1 t/m 4 mogen samen met hun 

ouder(s) komen kijken. Om voor spreiding te zorgen in 

verband met de nog geldende anderhalve meter-maatregel 

hebben wij op basis van de eerste letter van de achternaam 

een tweedeling gemaakt. Achternamen die beginnen met 

een A t/m M mogen van 11.00 uur tot 11.15 uur komen 

kijken. Achternamen die beginnen met een M t/m Z mogen 

van 11.15 tot 11.30 uur komen kijken.  

 

Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen alleen een kijkje komen 

nemen.  

 

Informatieavond  

De informatieavond voor groep 1, 2, 7 en 8 staan gepland 

op dinsdag 31 augustus van 19.00 uur tot 19.45 uur. Voor 

de groep 3, 4, 5 en 6 staan ze gepland op donderdag 2 

september van 19.00 uur tot 19.45 uur.  

In de klas kunnen wij de 1,5 meter maatregel niet 

waarborgen waardoor we de informatieavond niet fysiek 

laten plaatsvinden. Om deze reden zal de informatieavond 

via Teams plaatsvinden. Een uitnodiging hiervoor ontvangt 

u van de leerkracht(en).  

 

Schooltijden 

Vanwege de versoepelingen gaan we weer terug naar onze 

oude schooltijden. Dit betekent dat de deuren voor groep 1 

t/m 5 om 08.20 uur opengaan en voor groep 6 t/m 8 om 

08.25 uur. Alle groepen zijn om 14.00 uur uit.  

 

Ouders in en op het schoolplein 

Ouders van de groepen 1 t/m 3 mogen op het schoolplein 

om hun kind(eren) op te halen. Ouders van groep 4 t/m 8 

willen wij vragen om buiten het hek te wachten.   

Gesprekken zouden wij graag weer op school met u willen 

voeren. Indien nodig maakt de leerkracht hiervoor een 

afspraak met u. Mocht u een gesprek met de leerkracht 

willen, dan graag ook op afspraak.  
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Wist u dat? 

U ons ook kunt volgen op Instagram onder de naam 
‘devuurvogel’?  

          Leuk als u ons ook volgt! 
 

Aanmelden voor de Typecursus groep 7 en 8 

Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs 

 

12 klassikale lessen van 1 uur                             €.  179,-- 

 

School  : De Vuurvogel 

Lesdag  : Dinsdag 

Startdatum : 14 september 2021 

Lestijden : 14.15 – 15.15 uur 

 

Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen, dan 

starten we aansluitend een tweede groep van 15.15 – 

16.15 uur. Groepsindeling op volgorde van binnenkomst 

aanmelding. 

 

Aanmelden vóór : 10 september 2021 

Het beste van twee leermethodes: 

• Begeleiding van een docent tijdens de klassikale 
lessen. 

• Online oefenen in de TypeApp, waar en wanneer 
je dat wilt. 

• Verdien sterren en red het feest.  

Nu aanmelden 

www.TypeApp.nl 

Tel. 033 25 866 09 
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