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Schoolplein op locatie Vriesland
Op locatie Noord en Zuid kunnen de kleuters naar hartelust klimmen en klauteren op het speeltoestel op het
kleuterplein. Locatie Vriesland was aan de beurt. Vaders en moeders van de kinderen van De Vogelenzang
hebben samen met de leerkrachten van Vriesland een geweldig schoolplein gecreëerd. Het hoofdplein was al
eerder aangepast met fijne speeltoestellen. Tijd om het kleuterplein aan te pakken!
Ouders en leerkrachten wilden nieuwe, veilige speeltoestellen installeren. Een vader uit de
medezeggenschapsraad nam het initiatief om samen met andere ouders en teamleden de speelvoorzieningen te
vervangen. Inmiddels staat er op het kleuterplein een geweldig speeltuig met alles erop en eraan. Uiteraard is het
professioneel geplaatst. De kinderen kunnen er heerlijk op spelen en de veiligheid is gegarandeerd.
Alles is tot stand gekomen door samenwerking tussen vaders, moeders, leerkrachten en de
medezeggenschapsraad. De Vogelenzang heeft het geluk dat onder de ouders van onze kinderen echte vaklieden
zitten.
Namens de kleuters en alle kinderen van Vriesland wil ons team natuurlijk deze ouders hartelijk bedanken. Het is
fantastisch om te zien met hoeveel plezier de kinderen samen aan het spelen zijn.
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6-12 Week van Respect.
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Lootjes trekken groep 5 t/m 8.
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Studiemiddag; leerlingen ’s middags vrij.
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Groep 4 Noord; Centrum voor de Kunsten in de klas, thema “Vroeger en nu”.
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Nationaal Schoolontbijt.
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Groep 3 Zuid; Centrum voor de Kunsten in de klas, thema “Kobus en de dieren”.
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Groep 7 Zuid bezoekt de Dorpskerk.
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Scholenmarkt; Olympiahal.
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Groep 3 Noord; Centrum voor de Kunsten in de klas, thema “Kobus en de dieren”.
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1e Rapport.
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Groep 6 NZV; Nationaal Archief, Den Haag.
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Groep 1 t/m 8 nemen hun schoen mee.
23
Groep 7/8 Leonardo bezoekt het Milieuhuis voor de les Toekomstbouwers.
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Contactavond n.a.v. 1e rapport.
30
Groep 4/5/6 Leonardo bezoekt het Milieuhuis voor de les Toekomstbouwers.
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4
Inleveren kunstwerk Stichting Prokind scholengroep
5
Sinterklaasviering; kinderen ’s middags vrij.
Surprises
Op dinsdag 7 november trekken de kinderen van groep 5 t/m 8 en groep 4 t/m 8 Leonardo lootjes voor de
Sintviering in hun groep. De brief betreffende het maken van surprises heeft u via Digiduif ontvangen. De
kinderen krijgen geld van de oudergroep mee om een cadeautje te kopen. Let op: Voor de overige groepen neemt
de Sint een cadeautje mee.
Voortgezet onderwijs
Op woensdag 15 november is er voor kinderen en ouders van groep 8 een grote scholenmarkt voor de scholen
van het voortgezet onderwijs in de Olympiahal. Er zijn informatiefolders, waarmee de kinderen de scholen
makkelijker kunnen beoordelen.
Op alle basisscholen in Nederland wordt er dinsdag 17 en woensdag 18 april 2018 een Eindtoets basisonderwijs
afgenomen. Onder meer voor de schooladvisering maakten de leerlingen in oktober wederom het
Drempelonderzoek.

www.obsdevogelenzang.nl

1e Rapport
Op maandag 20 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport van dit schooljaar mee. U
kunt zich via digiDuif opgeven voor de contactavond om het rapport te bespreken. Uitleg hierover volgt.
We zien het rapport graag uiterlijk in de eerste schoolweek van januari weer terug op school.
Nationaal Schoolontbijt
Op vrijdag 10 november vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats. We gaan samen op school ontbijten. Het
Nationaal Schoolontbijt dient goede doelen. Het laat op een speelse, feestelijke manier zien hoe goed en lekker
ontbijten is.
Een auto rijdt niet zonder benzine en een telefoon werkt niet met een lege batterij. Dat vinden we heel gewoon.
Maar zelf haasten we ons vaak zonder ontbijt de deur uit. Terwijl je lichaam echt een ontbijtje nodig heeft om
met energie aan de dag te beginnen. Zeker omdat je lijf het 's nachts zonder eten heeft moeten doen. Het ontbijt
geeft je 10 tot 15% van de energie en voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt. Vooral energie uit koolhydraten
zoals in brood is belangrijk om op te starten. Die heb je nodig om te leren, te werken te sporten en te spelen!
We stimuleren bij de kinderen het besef dat een goed, dagelijks ontbijt belangrijk is. Het is een onmisbare
maaltijd. Elk jaar kiest het Nationaal Schoolontbijt een goed doel dat draait om het welzijn en de gezondheid van
kinderen. Dit jaar is dat het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds laat, samen met het Jeugdsportfonds,
kinderen uit gezinnen waar minder geld is kunst, cultuur en sport beleven. Die missie past goed bij die van het
Nationaal Schoolontbijt om ieder kind gezond te laten ontbijten. En dit goede doel past natuurlijk fantastisch bij
het thema dit jaar: ‘Gezond ontbijten is geen kunst!’.
Voor deelname aan Het Nationaal Schoolontbijt doneert de school een symbolisch bedrag van € 0,50 per
ontbijtje. Thuis niet ontbijten hoor!
Jubileumcadeau 10 jaar Prokind-scholengroep
Stichting Prokind scholengroep bestaat 10 jaar. Zij willen graag een blijvende herinnering voor alle scholen
creëren. De jubileumwerkgroep heeft hier haar gedachten over laten gaan en zijn tot een ludiek idee gekomen.
Elke school maakt een ‘kunstwerk’ met het thema: Verleden - Heden - Toekomst. De vorm/uiting van het
‘kunstwerk’ mag iedereen zelf bedenken. Dit kan een schilderij zijn, maar ook een sculptuur, beeldhouwwerk of
andere kunstvorm. Met het team van leerkrachten en leerlingen buigt elke school zich over het kunstwerk. Het
wordt uiteindelijk een kunstwerk van de school. De kunstwerken zullen tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Prokind
scholengroep worden tentoongesteld. Ook zal door een onafhankelijke jury drie winnaars bekend worden
gemaakt, maar uiteindelijk is iedereen winnaar! Want het doel van dit jubileumcadeau is samenwerken,
verbinden en het spelelement stimuleren.
Op De Vogelenzang maken alle kinderen een tekening van een vogel. Uit iedere klas wordt er 1 vogel uitgekozen
die op een tegel uitgebracht wordt. Deze tegels worden gemonteerd op een tuinbankje. Dit tuinbankje wordt aan
Prokind overhandigd op maandag 4 december 2017.
Vijf jaar Boekenberg
In oktober bestaat bibliotheek De Boekenberg al weer vijf jaar! En het Milieu Huis in de bibliotheek dus ook.
Daarom wordt er in oktober en november een speciale lustrumles in het Milieu Huis georganiseerd onder de titel
Toekomstbouwers.
Duurzaamheid
De Boekenberg is een duurzaam gebouw en voorbeeld voor klimaatbestendig bouwen. Maar hoe zit dat dan
precies met die duurzaamheid? Daarmee gaan we in het 'Toekomst-Lab' met de leerlingen aan de slag. Met de
inspiratie van De Boekenberg om hen heen gaan leerlingen in teams hun eigen gebouwen van de toekomst
maken. De les duurt ongeveer 2 uur.
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