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agenda – week 51 

maandag  

14 december 

 

 

 

 

dinsdag  

15 december 

 

 

 

 

woensdag   

16 december 

 

 

 

 

 

donderdag  

17 december 

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt. 

 

Kerstviering/Kerstdiner. 

                           

vrijdag  

18 december 
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maandag  

7 december 
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donderdag    

10 december 

 

 

 

 

 

vrijdag  

11 december 
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Sinterklaasfeest 

De intocht van Sinterklaas zal dit jaar niet zijn zoals wij 
normaal Sinterklaas welkom heten. Hij staat op het 
schoolplein. Op de 1e verdieping in het inhammetje dat 
afgezet is met lint, zodat leerlingen hopelijk wel weten dat 
Sint er alleen staat om naar te zwaaien. Alle groepen 
komen volgens de afgesproken tijden de school 
binnen. Ook de kinderen die les krijgen in de toren gaan 
op 4 december via het schoolplein naar binnen. 

Voor de ouders is het dit jaar dus ook anders. Alleen de 
ouders van de kleuters kunnen net zoals altijd het 
schoolplein op om hun zoon of dochter te brengen. 
Net als alle andere dagen is het de bedoeling het 
schoolplein zo snel mogelijk vrij te maken voor de volgende 
groep ouders.  
We gaan er met z'n allen een leuk Sinterklaasfeest van 
maken! We hebben er zin in! 

  
Vrijdag 4 december gaat de school om 12.00 uur uit. 
Dat betekent dat de verdeling voor de groepen die 
normaal om 13.50 uit gaan, nu dus om 11.50 uur 
uitgaan!!!! 

  
Decembermaand 

De laatste maand van 2020 is altijd een feestelijke maand. 
We zijn inmiddels de Adventtijd ingegaan. In de groepen 
staan vier kaarsen voor in de klas. Iedere week wordt er 
één kaars meer aangestoken. Zo groeien we symbolisch 
naar het Kerstfeest toe. Dat kan dit jaar niet gevierd worden 
zoals we dat al jaren gewend zijn. Maar in kleine setting 
maken we er in de groepen wel een mooi intiem Kerstfeest 
van. 
De laatste maand van 2020 is ook Corona-tijd. Het nieuwe 
normaal is niet normaal en anders dan het ooit geweest is. 
En toch… We proberen met veel inzet en creativiteit ons 
onderwijs gewoon doorgang te laten vinden. We proberen 
de feestelijkheden, zoals Sint en Kerst, zoveel mogelijk 
Corona-proof door te kunnen laten gaan. Dat vraagt veel 
van de ouderraad en de leerkrachten die in desbetreffende 
werkgroepen deelnemen. Maar ook voor u als ouders 
vraagt het soms veel van uw geduld en creativiteit om thuis 

alles draaiend te houden. Dank voor jullie geduld en 
medewerking. 
  
Snappet in groep 5 
We merken dat in deze turbulente tijd soms ook zaken 
beter kunnen. We kregen van ouders uit groep 5 te horen 
dat ze graag wat meer informatie over de stand van zaken 
rondom Snappet wilden krijgen. Daar waren we te laat mee 
door allerlei omstandigheden. Je merkt dat veel dingen 
goed gaan, ook dankzij medewerking van uw kant. Soms 
gaat het niet goed. We willen u graag meenemen in de 
ontwikkelingen op onderwijsgebied. Die gaan ondanks de 
Corona-crisis gewoon door. We zijn dit jaar gestart met 
Snappet in de groepen 5 en breiden dat de komende jaren 
uit naar groep 5 t/m 8. In de bijlage en hieronder kunt wat 
meer lezen over wat Snappet inhoudt. 
 
Wat is Snappet? 
Snappet is het gebruik van Chromebooks in de klas waarop 
de kinderen de lesstof verwerken. Elke leerling heeft een 
eigen Chromebook in bruikleen. De leerkracht geeft de 
instructie, zoals gebruikelijk. De verwerking van de lesstof 
maken de kinderen niet in het schrift, maar direct op het 
Chromebook. De functie van het Chromebook kan dus 
gezien worden als een digitaal werkschrift. Snappet is een 
interactieve vervanging voor de werkboeken en de schriften 
en sluit aan op de methodes die we op school gebruiken. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich breed en actief 
ontwikkelen. Dat vraagt om variatie in lesstofaanbod en 
verwerking. Het gebruik van het Chromebook is een middel 
en geen doel op zichzelf. 
Waarom Snappet? 

 Bewezen betere leerresultaten (onderzoek van 
universiteit Twente en Nijmegen). 

 de kinderen krijgen directe feedback. 

 de kinderen krijgen beter zicht in hun resultaten en 
worden zo meer eigenaar van hun leerproces. 

 Sluit aan bij gebruikte methodes. 

 Meer inzicht bij kinderen op hun vorderingen. 

 Meer opties om zelfstandig door te werken op 
eigen niveau. 

 Overzicht voor leerkracht. 

 Leerkracht kan meer tijd en aandacht besteden 
voor volgen en analyseren van leerlingen. 

 Onderwijs op maat wordt beter toepasbaar op 
onze school.  

 Speelt in op de ontwikkelingen van de huidige 
maatschappij die steeds meer ICT gericht is. 

  
Online Vuurvogelcafé 

Tot op heden weinig digitale koffiedrinkers in het online 
café. Nog twee te gaan. Een dag van te voren krijgen de 
ouders van desbetreffende groep de TEAMS-link via Parro 
toegestuurd.  
Het Vuurvogelcafé kan in deze tijd niet doorgaan. We willen 
graag goed contact met u houden. De lijntjes met de 
leerkrachten zijn kort. Ik vind het jammer dat het 
Vuurvogelcafé niet door kan gaan. Ik wil een online 
Vuurvogelcafé gaan organiseren om laagdrempelig met 
een digitale kop koffie/thee elkaar te ontmoeten. De 
ontmoeting ga ik wekelijks doen om een half uurtje elkaar te 
ontmoeten met 1 vraag: hoe gaat met u?  
 
Week 50 (11 december van 9.00 – 9.30 uur) → groep 7 
Week 51 (15 december van 9.00 – 9.30 uur) → groep 8 
   
Hartelijke groet, 
Kees van Lummel  
Directeur PCBO De Vuurvogel 
Zwartsluiskade 2 
3826 EG Amersfoort 
033-253 07 07 
http://www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl/ 
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Trefwoord 

Week 50 en 51: Verlichten 

Inhoud: Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en 

mensen in het licht zetten; bijzondere aandacht geven; in 

een kwaad/positief daglicht stellen.  

Bijbel: De wijzen bij Herodes; De wijzen bij de kribbe; De 

kindermoord door Herodes, de vlucht naar Egypte (Matteüs 

1 en 2). 

 

Speelgoed van de OR 

Namens de OR mochten we weer speelgoed aanschaffen 

in groep 1 t/m 8. De kinderen waren hier erg blij mee! De 

ballen worden weer naar hartenlust gebruikt! De kleuters 

zijn erg blij met voor eerst een mini trampoline in de 

gymzaal. Dit stond al erg lang op ons verlanglijstje. Super!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek 

Voorleesfeestje Sinterklaas | Vathorst 
3 december 2020 van 15:00 tot 16:00 uur 
de Bibliotheek Vathorst  
v.a. 3 jaar 
Kosten: Gratis 
 
Sinterklaas is in Nederland! Daarom vieren we 
voorleesfeestjes in de Bibliotheek Vathorst! Kom jij langs 
met je vader of moeder? Het verhaal "Het huis van 
Sinterklaas" wordt voorgelezen. 
Bij het voorleesfeestje wordt er voorgelezen met behulp van 
prachtige vertelplaten. Zo wordt het voorlezen nog mooier.  
Omdat er niet genoeg ruimte is om corona-proof te 
knutselen, wordt de knutsel dit jaar mee naar huis gegeven. 
 
Het huis van Sinterklaas 

Sinterklaas en de Pieten varen 
met de stoomboot naar 
Nederland. Maar wat doen de 
kleine Pietjes die nog niet mee op 
reis mogen dan eigenlijk? Die 
passen op het huis van 
Sinterklaas! 
 
Meer informatie en gratis aanmelden: 
https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/agenda/Voorlee
sfeestje-Vathorst-Sinterklaas.html  

 

Sinterklaas-voorleestips 
Sinterklaas is weer in het land. Bij de voorpret op 
pakjesavond kunnen mooie voorleesverhalen natuurlijk niet 
ontbreken.  
Jeugdmedewerker Paulien geeft boekentips over 
nieuwe Sinterklaasboeken, waaronder ook e-boeken en 
luisterboeken.  
https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/nieuws/Sinterkla
as-boekentips.html  
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