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Boeiend onderwijs
Boeiend onderwijs vraagt een veilige omgeving en een sterk pedagogisch klimaat. Het gaat om samenwerken in
gelijkwaardigheid en wederzijdse positieve afhankelijkheid. De kinderen worden gestimuleerd om actief te zijn,
initiatief te nemen, maar ook om te reflecteren. Het onderwijs moet aansluiten bij de leefwereld van onze
kinderen. Dat lokt nieuwsgierigheid en betrokkenheid uit.
Voor onze school, zoals u weet, is samenhang en systeemdenken van belang. We denken hiermee tegemoet te
kunnen komen aan de verandering van de samenleving en tegemoet te kunnen komen aan de leerbehoeften.
Op de studiemiddag van 7 november gaan wij Boeiend onderwijs definitief een bruisende aftrap geven. We gaan
Teach Like a Champion 2.0 door ontwikkelen. Leraren leren technieken aan die helder zijn en aanspreekbaar.
Teach Like a Champion 2.0 geeft antwoord op de vragen als “hoe leg je de lat hoog bij je leerlingen”, “hoe houd je
je leerlingen bij de les”, “hoe bouw je aan een goede klascultuur”.
We gaan aan de slag met Wetenschap & Technologie. De Techniektorens staan al klaar. Er is al een start gemaakt
met Mindfulness in de onderbouw. Engels, groep 1 /m 8, met “Groove me” is in volle gang. Het team wil Samen
Leren en Inhoud Geven (SLIG) aan Boeiend onderwijs.
De schoolontwikkeling de komende jaren staat in teken van Boeiend onderwijs. Het proces wordt begeleid door
Carla van Doornen, expertise op het gebied van Teach Like a Champion en Marald Mens, expertise op het gebied
van het brein.
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Groep 6 bezoekt het theater de Stoep: Thema “Monsters”.
3
Groep 7 Noord bezoekt de Dorpskerk.
4
Dag van de Techniek.
5
Landelijke staking basisonderwijs; school gesloten.
12
Afsluiting Kinderboekenweek; voorleesshow.
12
Studiemiddag; kinderen ‘s middags vrij.
13-20 Herfstvakantie.
24
Groep 8 afname NIO-NPVJ LWOO op Voorgezet Onderwijs.
25
Groep 8 afname Drempelonderzoek.
26
Groep 4 Vriesland ontvangt een kunstenaar in de klas.
26
Groep 8 Noord en Zuid bezoekt My College.
27
Groep 7 bezoekt het Nationaal Archief te Den Haag.
30
Groep 8 bezoekt het Rijksmuseum te Amsterdam.
November 2017
6-12 Week van Respect.
7
Lootjes trekken groep 5 t/m 8.
7
Studiemiddag; leerlingen ’s middags vrij.
10
Nationaal Schoolontbijt.
Landelijke staking in het basisonderwijs
Op donderdag 5 oktober zal er door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De
vakbonden hebben daartoe op deze dag van de leerkracht, een staking uitgeroepen. De organisaties die verenigd
zijn in het PO-Front, ondersteunen deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten.
Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring , minder
werkdruk en een oplossing voor het oplopende tekort aan leerkrachten in het primair onderwijs.
1 oktobertelling
1 Oktober is de datum waarop scholen aan het Ministerie van Onderwijs doorgeven hoeveel leerlingen zij op
school hebben. Vorig jaar op 1 oktober telde De Vogelenzang 530 leerlingen. Dit jaar zijn dat er 558. U merkt dat
ouders onze school weten te vinden. Wij krijgen vragen van ouders of er wachtlijsten zijn. Door de spreiding van
onze school in verschillende wijken kunnen wij op alle locaties van onze school kleuters plaatsen. Er is geen
wachtlijst. De prognose is dat we 1 oktober 2018 weer een toename krijgen van leerlingen.
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Kinderboekenweek thema “Griezelen”
De Kinderboekenweek is een leesbevorderingsfeest waar jaarlijks 90% van de basisscholen aan meedoet. De
Kinderboekenweek wordt dit jaar bij ons op school gehouden van woensdag 27 september tot en met donderdag
12 oktober. Het thema voor dit jaar is “Griezelen. Ter afsluiting vindt er donderdag 12 oktober op iedere locatie
een voorleesshow plaats.
Van de schoolpenningmeester
Zoals u van ons gewend bent ontvangt u in oktober het verzoek voor de vrijwillige bijdrage. We willen u
verzoeken om de eerste betaling van het schoolgeld voor 1 november in orde te maken. Met vragen kunt u
terecht bij Cathy Bodde.
Dag van de techniek
Sinds kort staan ze in de gangen van elke locatie van onze school: De Techniektorens. Mooie gekleurde kasten in
de vorm van een kasteel met een bijzonder doel; het ontwerpen en onderzoeken van wetenschap en techniek.
Een onderwerp dat aansluit bij de 21 eeuwse vaardigheden (21 th Century Skills)waarbij de kinderen
competenties ontwikkelen om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Deze torens
hebben we kunnen aanschaffen met de ontvangst van een waardebon n.a.v. het 10-jarig jubileum van Stichting
Prokind scholengroep en een belangrijke bijdrage van onze Stichting Ouderbelangen O.b.s. De Vogelenzang.
Op 4 oktober is het Techniekdag op De Vogelenzang. Deze dag nemen we samen met de kinderen De
Techniektorens officieel in gebruik en starten we met onze eerste box met materialen. Misschien gaan we
metselen met bakstenen, een stroomcircuit aanleggen, tandpasta maken of lucht- en watereigenschappen
onderzoeken... dat blijft nog even een verrassing!
Luis? Wat citaten uit de krant
Waarom dansen de luizen bij u vier keer per jaar rond, terwijl de buren nooit last hebben van jeukende koppies?
We weten te weinig over dit irritante diertje, zegt expert Desiree Beaujean van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Luizenzakken, jassen wassen, elke dag schoon beddengoed?
“Niet nodig. Luizen overleven amper buiten het hoofd. Ze hebben bloed nodig. Luizen die op je kussen gaan liggen
zijn “losers”, en leggen binnen de kortste keren het loodje.”
Als dat allemaal niet uitmaakt, waar ligt het dan aan dat de één luizen krijgt en de ander niet?
“We weten het niet. Luizen zijn vervelend, maar ongevaarlijk. Dus er is nauwelijks onderzoek gedaan. Het RIVM is
daar nu wel mee begonnen: op luisthuis.nl kan iedereen zijn ervaringen delen, zodat we in kaart krijgen hoe vaak
het voorkomt en welke bestrijding werkt. We vermoeden dat de een vatbaarder is dan de ander.”
Kortwieken dus?
“Meisjes met lange haren lijken meer last van luizen te hebben: ze zwiepen meer met hun haar en komen zo
sneller bij andere haren in de buurt.”
Wat als het toch kriebelt?
“Regelmatig checken is de beste remedie. Een paar luizen en neten zijn makkelijker te bestrijden dan een hoofd
vol. Kammen dus, elke week preventief en als je ze dan aantreft: twee weken lang elke dag, met conditioner om
het kammen te vergemakkelijken. Met azijn kun je zorgen dat de neten beter loslaten.”
Klasbord
Sinds dit jaar zijn we begonnen met klasbord. Een communicatiemiddel tussen ouders en de klas. Door middel
van berichtjes en foto's worden ouders op een leuke en directe manier op de hoogte gehouden van de
activiteiten binnen de school en de klas. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, vraag om de klascode bij de
leerkracht.
Uw vragen en reacties
Locatiecoaches
Zuid
Danique Exaltus
0181-636296
Noord, Trompetpad 2
Hanneke van Oosten 0181-680707
Vriesland
Patricia Goudzwaard 0181-632311
Noord, Trombonestraat 1
Marja Leeman
0181-687010
Voor reacties op deze informatie kunt u mailen naar directie@obsdevogelenzang.nl of anders schrijven naar:
O.b.s. De Vogelenzang, J. Wagenaarstraat 2, 3208 AK Spijkenisse.

