Jaargang 8 editie 02
AGENDA
12-13-14 september
17 september
18 september
19 september
20 september
21 september
24 september
26 september

groep 8 op schoolkamp
deze week leerlingraad
informatieavond
groep 1-2 Adelaar naar de
Herbergier
TOG project in 6/7 en 7
groep 1-2 vrij
KCR-vergadering
denktank overleg

CAMPUS
Kalender
Naast de al eerder genoemde
fouten in de kalender is er nog
een gevonden. In de tekst boven
de maand juni staan de
vakanties aangegeven. Daar
staat de verkeerde datum van de
voorjaarsvakantie.
Op
de
onderste kalenderpagina in
maart staat deze wel juist
vermeld.
Voor
alle
duidelijkheid:
de
carnavalsvakantie is van 2 tot 8 maart (week 10).
OPVANG
Project Nieuwe uitdagingen en Dans op de BSO
We zijn de afgelopen weken bezig geweest met een
actief nieuw project. We hebben nieuwe uitdagende
spellen en activiteiten in de gymzaal aangeboden die
nieuw en spannend voor de kinderen waren, denk
aan : “Draai de mat”, matschuiven, toernooien,
kortom veel actie en samenspel!
Een ander deel wat word aangeboden had meer
betrekken op vertrouwensoefeningen, kringspellen,
gesprekken met elkaar, grenzen aangeven en het
herkennen en benoemen van emoties. Ook dit heeft
een link met de lichamelijke oefeningen omdat het
gaat om elkaar aanvoelen, duidelijk communiceren
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en afstemmen/samenwerken. Dit slaat goed aan bij
de bso kinderen, met name de doelgroep vanaf 6/7
jaar. We gaan hier ook mee door.
In oktober gaat er ook een nieuw project van start. Er
worden danslessen verzorgd vanuit dansschool
Forza, waarschijnlijk zal dit na de herfstvakantie
starten. Er wordt momenteel geïnventariseerd welke
kinderen willen meedoen en welke leeftijd.
Hiphop/Breakdance zijn opties die populair zijn.
Meer concrete info volgt snel!
De kinderen zijn enthousiast
want we hebben het er al over
gehad met de groep!
Nog
een
ander
leuk
vooruitzicht
is
ons
sprookjesfeest
op
vrijdagavond 5 oktober! De uitnodigingen zijn
meegegeven en we hopen iedereen dan te zien!
Groetjes team BSO
Vakantie Joyce
Joyce is op vakantie van 6 t/m 21 september.
Wijzigingen in dagen kun je via de app doorgeven.
Voor vragen kun je terecht bij de pedagogisch
medewerkers of Brigitte.
SCHOOL
Stagiaires
IKC de Vuurvogel is een opleidingsschool. Dat
betekent dat er ieder jaar professionals in opleiding
bij ons komen om onder toeziend oog van hun
mentoren zich verder te ontwikkelen. Ook dit jaar
heten we ze weer van harte welkom. In de volgende
groepen starten deze periode de volgende stagiaires:

Groep ½ adelaar
Groep ½ condor
Groep 3 zebravink
(onderwijsassistent)
Groep 4 tureluur
Groep 6/7 koolmees

--- Thyara Stes
--- Mille de loof
---Manouk van der Heijden
---- Gise de Laat
---- Luc van Mulken

Groep 6 kolibrie
Groep 7 toekan
Groep 8 flamingo
stage)

--- Sabine de Bont
--- Sara van der Pol
---LIz van Gils (afstudeer-

De stagiaires zullen zich de komende tijd via klasbord
en een notitie bij de deur verder voorstellen. Mocht
je hier vragen over hebben dan kun je bij de
groepsleerkracht van je kind terecht.
SOS-formulier
In de bijlage bij dit Lopend Vuurtje vind je het SOSformulier. Je hoeft dit formulier alleen in te leveren
als je denkt dat wij niet meer in het bezit zijn van de
juiste gegevens. Anders blijven de huidige gegevens
gewoon staan. Als je gegevens gedurende het
schooljaar wijzigen dit altijd schriftelijk (bijv. via de
mail) doorgeven aan Fatima en de groepsleerkracht.
(fatima.vandevan@opmaat-scholen.nl) . Wij kunnen
dan onze administratie bijwerken en up to date
houden.
Nieuwe schrijfmethode
Dit schooljaar zijn we op de Vuurvogel begonnen met
een nieuwe schrijfmethode; Pennenstreken.
Pennenstreken is een schrijfmethode voor groep 1
t/m 8 van de basisschool. Met de schrijfopdrachten
van deze methode leren kinderen schrijven in
verbonden schrift en hun eigen werk te beoordelen.
Pennenstreken focust zich elk leerjaar op een andere
ontwikkeling. In de kleuterbouw hebben we gekozen
om nog niet met een methode te gaan werken.
In groep 1/2 richten we ons op het stimuleren van de
motorische ontwikkeling van de kinderen. In de
kleutergroepen bieden we activiteiten aan met als
doel om de kinderen zo goed mogelijk aan het
schrijfonderwijs te laten beginnen.
De volgende punten zijn van belang om te kunnen
leren schrijven:
- de grove en fijne motoriek moet ontwikkeld zijn.
- de coördinatie van oog en hand moet goed zijn.
- het kind moet vormen kunnen waarnemen.
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- het kind moet vormen kunnen onderscheiden.
- het kind moet kritisch kunnen waarnemen.
- het ruimtelijk inzicht moet goed ontwikkeld zijn.
- de oriëntatie in de ruimte (van drie dimensionaal)
met het platte vlak en links/rechts/onder/boven
moet geen problemen meer opleveren.
De activiteiten die wij daarvoor aanbieden zijn heel
divers. Een greep uit het aanbod voor voorbereidend
schrijven: tekenen, knippen, vouwen, scheuren,
plakken, boetseren, versjes zingen, bouwen,
bewegingsspelletjes, geometrische puzzels, mozaïek,
rijgen van kralen, aanleren pengreep en juiste
zithouding.
In groep 3 begint het echte schrijfwerk. De kleine
letters leren schrijven staat centraal. Pennenstreken
sluit aan op de methode Veilig Leren Lezen.
In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters. Ook
leren ze stapje voor stapje kleiner te schrijven,
doordat de lijntjes waartussen ze schrijven steeds
smaller worden. Spelling en andere vakgebieden
worden vanaf groep 4 herhaald in de
schrijfopdrachten.
De hulplijntjes verdwijnen één voor één in groep 5.
Waar de kinderen eerst schreven tussen vier lijntjes,
leren de kinderen nu langzaamaan schrijven op één
lijn. Er wordt ook aandacht besteed aan de
schrijfsnelheid.
De kinderen in groep 6 schrijven op één lijn en er
wordt consequent aandacht besteed aan het
schrijftempo in combinatie met leesbaarheid.
In groep 7-8 leren en ervaren de kinderen het
verschil tussen schrijven voor jezelf en schrijven voor
een ander.
Vanaf dit schooljaar hebben
we op de Vuurvogel afspraken
gemaakt over de materialen
die de kinderen mogen
gebruiken tijdens de lessen.
Dit is terug te lezen in het
vorige Lopend Vuurtje.

Kamp groep 8
Van woensdag 12 tot vrijdag 14 september gaan de
kinderen van groep 8 drie dagen en twee nachten op
kamp! Dit weekend worden de fietsbanden
opgepompt, de tassen gepakt en het snoep in
knuffels verstopt...
De kinderen starten met een flinke fietstocht door de
Loonse en Drunense Duinen en komen dan aan op
ons kampadres in de Moer.

Het drukke maar leuke programma bestaat onder
andere uit een GPS-tocht, een spooktocht, een bonte
avond en zelfs een liefdesquiz.
Dankzij de ouders van groep 8 is dit allemaal mogelijk
want zij verzorgen het avondeten, de begeleiding
tijdens de fietstocht en het kamp, en niet te vergeten
de spooktocht. Niet alleen de kinderen bibberen om
het donkere bos in te gaan, maar ook de
spookouders zelf vinden eigenlijk best wel eng...
Op vrijdag sluiten we af met een zwempartij in
zwembad de Vennen om vervolgens moe maar
voldaan naar school te fietsen.
Dat wordt dus een fantastisch kamp, wij hebben er
zin in!
Groetjes van groep 8, Evelien, Liz
en Eefje
Informatieavond
18
september
is
de
informatieavond voor de ouders
van de kinderen op de Vuurvogel.
De avond ziet er als volgt uit:
18.50 uur
inloop met koffie en thee
19.00 uur
algemene informatie in de aula
19.30 uur
informatie in de groep
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20.00 uur
20.30 uur

informatie in de groep
informele afsluiting met drankje

Alle groepen zullen twee keer een presentatie geven
in hun groep, zodat de ouders met meerder kinderen
in ieder geval in twee klassen kunnen informatie
kunnen ophalen. De ouders met een peuter in de
Zwaluw zijn deze avond ook van harte uitgenodigd.
Studiedag 10 september
Op de studiedag van 10 september hebben we de
leerlijn voor beeldende vorming vastgesteld. Voor
alle groepen hebben we een plan gemaakt welke
technieken en materialen in de groepen aanbieden.
Op de tafel in de hal kun je een uitwerking zien van
een onderdeel van de leerlijn textiel.
Ook de visie is verder ingevuld. We zijn nu zover dat
we deze kunnen delen met jullie op de informatieavond. Het was een fijne productieve dag.

Bijlage: SOS-formulier

Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel

