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agenda – week 47 

maandag  

16 november 

 

 

 

 

dinsdag  

17 november 

 

 

 

 

woensdag   

18 november 

 

 

 

 

 

donderdag  

19 november 

Een nieuwe Vogelvlucht verschijnt. 

 

 

                           

vrijdag  

20 november 

Weeksluiting:       A       6B 

 

 

 

agenda – week 46 
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woensdag 
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donderdag    
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vrijdag  

13 november 

Weeksluiting:       B       1/2B 
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Beste ouder(s),verzorger(s), 
  
Covid-19 
Het Corona-virus houdt de gemoederen nog steeds 
behoorlijk bezig. Wij zijn er wel klaar mee, maar het virus 
nog niet, is in het spotje van de overheid een bekende 
slogan. Ik merk dat op het schoolplein de regels door u als 
ouders, die kleuters naar school brengen en halen, goed 
worden opgevolgd. Daarvoor dank! 
Ook binnen school doen we ons uiterste best om de regels 
na te volgen. We overleggen veel online en waar het moet 
zoeken we een grote ruimte waar we ruimschoots op 1,5 
meter afstand van elkaar kunnen zitten. 
Jl. dinsdag was de persconferentie waar er weer het één en 
ander is aangescherpt. Vooralsnog heeft dat nog geen 
gevolgen voor het basisonderwijs. 
We willen ons onderwijs zo goed als het kan doorgang 
laten vinden. Ook als er gezinnen in quarantaine zitten 
proberen we de kinderen die thuis zitten van onderwijs te 
voorzien. We zijn momenteel aan het onderzoeken of we 
de instructie live kunnen streamen. We zijn dankbaar dat 
het personeel al wel veel is getest, maar gelukkig nog 
weinig collega’s die in quarantaine moeten.  
  
Tevredenheidspeiling 

U heeft een uitnodiging via de mail gehad om mee te doen 
aan een tevredenheidspeiling. We vinden het belangrijk om 
uw mening te horen en daar dan ook wat mee te doen. 
Nogmaals vriendelijk de vraag om deze week de vragenlijst 
nog in te vullen. Want hoe meer input we krijgen, des te 
meer is de uitslag representatief 
We zijn altijd op zoek naar verbeteringen. Er sijpelen al wat 
berichten door dat de vragenlijst best lang is en dat open 
vragen gemist worden. Ik kan u nu al beloven dat we dat 
gaan veranderen voor 2021. 
  
Personele wisselingen 
In deze nieuwsbrief stellen Linda de Wagt (bouwcoördinator 
middenbouw) en Wilrieke Peters (Interim Intern Begeleider) 
zich aan u voor. We heten hen beiden van harte welkom op 
De Vuurvogel. Juf Ingeborg gaat twee dagen in groep 8 
werken. 
  

Weeksluiting en YouTube filmpje 

Zoals u misschien wel weet kunnen we de weeksluiting 
door het Corona-virus niet met ouders doen op 
vrijdagmorgen. We hebben daar wel een mooie manier 
voor gevonden om binnen een besloten YouTube-kanaal 
een filmpje aan u door te kunnen geven. Deze link zou 
natuurlijk in de social media terecht kunnen komen en dat is 
het niet AVG-proof. 
Onze vraag is wanneer u niet wilt dat uw kind(eren) op 
deze besloten YouTube kanaal zichtbaar is/zijn, wilt u dat 
dan bij de leerkracht van uw kind neerleggen. Dan gaan we 
er uiteraard voor zorgen dat uw kind(eren) ‘onherkenbaar’ 
wordt/worden gemaakt bij dit filmpje.  
  
Online Vuurvogelcafé 
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. Dit ga ik 
wekelijks doen om een half uurtje elkaar te ontmoeten met 
1 vraag: hoe gaat met u? 
In de volgende weken krijgen onderstaande groepen via 
Parro een link om m.b.v. TEAMS in te loggen en deel te 
nemen aan het gesprek: 
  
Week 46 (12 november van 9.00-9.30 uur) → groep 1 en 2 
Week 47 (17 november van 9.00-9.30 uur) → groep 3 en 4 
Week 48 (26 november van 9:00-9.30 uur) → groep 5 
Week 49 (2 december van 9.00-9.30 uur) → groep 6 
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/ 

 
 
 
Trefwoord 

Week 46: Strijden 

Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. 

Kritische vragen stellen bij strijd en wedijver. Omgaan met 

conflicten. 

Bijbel: Gideon (Rechters 6 t/m 9). 

Week 47: Aanpassen 

Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; 

aanpassen aan de groep of jezelf blijven; blijven bij je eigen 

identiteit.  

Bijbel: Ruth (Ruth). 

 

Nieuws uit de groepen 

In groep 1/2C hebben de kinderen schilden (van 

koffiefilters) versierd. Daarna mochten de kinderen hun 

schild in het water 'hangen' en kijken hoe het water omhoog 

kroop en de kleuren uit gingen vloeien. De kinderen vonden 

dat het toverschilden werden met al die kleuren door elkaar 

heen. 
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Nieuws vanuit de MR 

Maandag 26 oktober jl. was de tweede vergadering van de 
MR dit jaar. Vanwege de aangescherpte maatregelen eind 
september werd er weer overlegd via Teams. Tijdens het 
overleg is onder andere over het volgende gesproken. 
Er is stilgestaan bij het verder vormgeven van het onderwijs 
als een leerkracht of leerling thuis moet blijven in 
afwachting van de uitslag van zichzelf of vanwege een 
huisgenoot die positief is getest op corona. Stichtingsbreed 
(PCBO) wordt hierover (uiteraard ook) nagedacht. Op De 
Vuurvogel is de situatie tot nu toe redelijk goed 
beheersbaar. 
Vanuit de GMR is aan de MR gevraagd samen met de 
directeur na te denken over mogelijke/noodzakelijke 
verbeteringen op het gebied van materiaal, gelet op de 
ervaringen in deze Covid-19 periode en het (deels) 
thuisonderwijs, zodat hiermee rekening zou kunnen worden 
gehouden op de bovenschoolse begroting voor 2021. 
De ouderbijdrage voor 2020-2021 is formeel goedgekeurd. 
Er is geen verandering in het bedrag ten opzichte van vorig 
jaar.  
Verder is tijdens het overleg gesproken over het Engels 
taalonderwijs op De Vuurvogel. Is de huidige lestijd die aan 
Engels wordt besteed voldoende om goed aan te sluiten bij 
het startniveau Engels op het voortgezet onderwijs? Dit zal 
bij de zgn. warme overdracht van groep 8 leerlingen naar 
het voortgezet onderwijs komend voorjaar worden 
geëvalueerd. 
In de eerste helft van 2021 vertrekken er 2 MR-leden uit de 
oudergeleding. Er zijn dus 2 nieuwe ouders nodig die deel 
willen uitmaken van de MR. Is dit wellicht iets voor u? Denkt 
u er alvast eens over na! Op de website van De Vuurvogel 
vindt u meer informatie over de MR.  
 
Met vriendelijk groet, 
de leden van de MR 
 
 
 
 
 
 
 

Personeel 

Ik ben Linda de Wagt, mag Ingeborg als boco opvolgen. Ik 
werk al lang in het onderwijs in diverse functies en de 
laatste 17 jaar als schoolleider. 
Ik voel me zeer welkom en ben al flink aan de gang. Na een 
kleine week voel ik me al best op mijn plek. Samen het 
onderwijs nog beter maken, kijken naar wat er nodig is voor 
leerling én leerkracht zie ik hier gebeuren en daar ligt ook 
mijn talent.  
Ik woon in Soest met Sjaak, heb twee dochters, een 
biologische en een bonusdochter  - 27 en 33 jaar - én 
ben bonusoma van een kleinzoon van 3. Ik zing er lekker 
op los, fiets op mijn e bike, houd van de zee, Gallowstreet, 
omdenken en ben nieuwsgierig. 

 
 
Groeien in kennis, het leren van vaardigheden en 
ontdekken wie je bent en wat je wilt is voor mij het 
belangrijkste binnen het onderwijs. Ik geniet ervan om in 
gesprekken persoonlijke ontwikkeling te zien en horen. 19 
jaar heb ik binnen de HSN (Hervormde Schoolvereniging 
Nijkerk) gewerkt. Gestart als leerkracht en later als IB-er en 
coach. In juli heb ik afscheid genomen van het team van de 
Hoeksteen waar ik met veel plezier en betrokkenheid (vanaf 
de start in 2008) heb mogen bouwen aan een nieuwe 
school met een innovatief onderwijsconcept. Ik werk graag 
samen vanuit verbinding en duidelijkheid. Samen iedere 
keer een stapje verder komen. Zicht op de kwaliteiten van 
jezelf en/of het onderwijs en van daaruit verder ontwikkelen.  
Samen met mijn man Jos, onze zonen Sem (10) en Daan 
(8) en onze dochter Evi (4) woon ik in Putten. Ik ben 
enthousiast, positief ingesteld en altijd in voor gezelligheid 
en een praatje. Het lezen van boeken doe ik met veel 
plezier. Heerlijk op de bank of lekker buiten in het zonnetje. 
Verder speel ik op woensdagavond iedere week nog een 
wedstrijd korfbal. En als het kan gaan we graag op reis of 

genieten we van het buitenleven aan het strand of in de 
natuur. 
Groet, 
Wilrieke Peters 

 
 
Berichtje van de leerlingenraad 
Ook dit jaar is er weer een leerlingenraad. Hierin zitten 
Reinout, Machteld, Quinten, James, Luuk, 
Jackie, Raouan, Max, Eva en Pim.   
We hebben het idee om een pingpong toernooi te 
organiseren van groep 5 t/m 8. Vanaf deze week kunnen 
de kinderen zich hiervoor inschrijven.    
We hopen dat veel kinderen mee gaan doen! We houden u 
op de hoogte! 
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Toetsgegevens CBS 

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over 
de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens 
zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te 
verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de 
Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens 
zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral 
de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor 
belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen 
te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze 
leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is 
belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze 
school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel 
Nederland helpt te verbeteren. 
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen 
sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
(www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor 
onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het 
CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige 
omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal 
Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) 
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het 
CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor 
andere mensen. 
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school 
kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen 
leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking 
van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de 
beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke 
regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit 
ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch 
bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van 
uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De 
school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet 
aan het CBS gestuurd worden. 
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het 
CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet 
beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens 
(bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat 
scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben 
hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van 
bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen 
en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier 

niet aan de orde, omdat het om toetsgegevens gaat. U 
moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft. 
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