In Vogelvlucht januari 2018
Voorwoord
Na een periode van het waarnemen van de schoolleiding is er besloten om definitief door te gaan met mij als
directeur van O.b.s. Annie M.G. Schmidt en wel per direct.
O.b.s. De Vogelenzang en O.b.s. Annie M.G. Schmidt gaan in deze context intensief samenwerken met als doel de
kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Daarnaast zal de MR van Annie M.G. Schmidt in de samenwerking
zoveel mogelijk afstemmen met de MR van De Vogelenzang en andersom. Uiteraard staat hierbij het kind centraal.
De scholen willen samen toonaangevend zijn met de opbrengsten. Op de eerste plaats denken wij aan goede
relaties, het goed met elkaar omgaan. Op de tweede plaats weten wij dat Begrijpend lezen en Rekenen & Wiskunde
belangrijke succesfactoren zijn, die in hoge mate de toekomst van onze kinderen bepalen. Goede relaties geven
goede prestaties. Ook dit jaar zijn we, evenals de afgelopen twee jaar, opnieuw de best presterende school in
Spijkenisse.
Namens al mijn collega’s wil ik de kinderen, de ouders en elkander het allerbeste wensen voor 2018. We maken er
een liefdevol en een succesvol jaar van!
Aad Struijk,
directeur O.b.s. De Vogelenzang en O.b.s. Annie M.G. Schmidt
Januari 2018
8
1e schooldag van het nieuwe jaar.
8
Anti-pestbeleid (PRIMA): Leerlingen van groep 5 t/m 8 maken een sociogram.
8
Anti-pestbeleid (PRIMA): Alle groepen houden een gesprek over de groepsregels.
15
Start screening: Cito Taal en Rekenen, groep 2.
15
Start screening: AVI en Drie-Minuten-Test, groep 4 t/m 7.
15
Quenshano † 2017.
16
GMR: Aanvang 20.00 uur, locatie Zuid.
16
Screening: Veilig Leren Lezen, wintersignalering.
18
Groep 5 Noord bezoekt Centrum voor de Kunsten.
19
Start screening: Cito Woordenschat, groep 3 t/m 7.
22
Start screening: Cito Begrijpend Lezen, groep 4 t/m 7.
24
Start screening: Cito Rekenen, groep 3 t/m 7.
25
Gezamenlijke oudergroepen: Locatie Noord 8.45 uur.
25
Groep 8 bezoekt De Ring van Putten.
26
Screening: RATS groep 3-4, TTR groep 5, Cito Rekenen groep 6-7.
29
Start screening: Cito Spelling, groep 3 t/m 7.
29
Groep 3 Vriesland krijgt Centrum voor de Kunsten op bezoek.
Februari 2017
5-6 Groep 8: Schooladviesgesprekken.
7
Open Dag.
7
MR: Aanvang 18.00 uur, locatie Noord.
Terugblik
Al een aantal jaren achter elkaar vieren wij kerst op De Vogelenzang met een buffet, gemaakt door ouders
van alle kinderen. De Vogelenzang is van alle culturen thuis en daar mogen we best trots op zijn. Wat zagen
de tafels er weer prachtig uit met al die gerechtjes. Echt heel bijzonder en allemaal heerlijk klaargemaakt en
verzorgd. Namens alle kinderen en leerkrachten, hartelijk dank voor uw culinaire bijdrage.
Quenshano
Soms blik je terug op iets mooi, soms op iets verdrietigs. Vorig jaar januari hebben wij afscheid moeten
nemen van Quenshano. Op de dag van overlijden wordt er door groep 4 Vriesland even stil gestaan bij hem.

www.obsdevogelenzang.nl

Sortering afval
In 2017 zijn wij op school begonnen met het scheiden van afval. De pilot is voor een jaar verlengd, dus ook in
2018 blijven wij mee doen. Inmiddels hebben wij op onze school alle ruimte voorzien van 3 gekleurde
afvalbakken, waardoor het voor de kinderen en leerkrachten makkelijker wordt om het afval op de juiste
manier te scheiden. In 2017 hebben we hierdoor met z’n allen een bedrag opgehaald van ruim € 700,-- .
Screenings
In de maand januari worden diverse Cito-toetsen afgenomen. Deze testen het langetermijngeheugen en zijn
methodeonafhankelijk. In groep 3 wordt nadrukkelijk het lezen getest, bij de kleuters van groep 2 worden de Cito
taal en rekenen afgenomen.
Zowel leerlingen die achterstanden als leerlingen die een voorsprong hebben t.o.v. het landelijk gemiddelde krijgen
extra hulp, aanbod en begeleiding van de groepsleerkracht. De groepsleerkracht heeft hiervoor binnen het
onderwijs tijd vrijgemaakt. Onze school neemt tweemaal per jaar zo’n uitgebreide screening af (januari/februari en
mei/juni).
Voortgezet onderwijs.
Groep 8 staat in teken van het schooladvies:
 Kinderen worden vanaf nu voorbereid op de laatste screening van groep 8, t.w. IEP.
 O.s.g. De Ring van Putten wordt bezocht op 25 januari (verdere informatie volgt)
 My College (v.o.), waarmee we samenwerken, is bezocht.
 Ouders worden uitgenodigd om over het schooladvies van hun kind te praten.
 Onderwijskundige rapporten voor het v.o. worden ingevuld.
 Open Dag: My College, vmbo, op vrijdag 19 januari.
 Open Huis: De Ring van Putten, mavo-havo-vwo (TTO) op zaterdag 3 februari.
 De kinderen inschrijven voor een school voor v.o. liefst voor of op 15 maart.
Start 3e Leonardogroep
Door de groei binnen het Leonardo-onderwijs op heel het eiland Voorne Putten zullen wij met ingang van februari
uitbreiden met een 3e Leonardogroep. De verdeling en bezetting binnen de groepen wordt hierdoor gewijzigd in:
groep 4-5, Laurien Rooimans en Coby Boonstra (Zoë Lugthart, vervanging)
groep 6, Moë Duits
groep 7-8, Edith van Veen en Marja Leeman
MR Verkiezingen
In november heeft u bericht ontvangen betreffende kandidaatstelling voor de MR. Aangezien niemand zich
kandidaat heeft gesteld voor een plaats binnen de MR is Yuri Burger automatisch herkozen. Yuri heeft zich
herkiesbaar gesteld voor de komende 3 jaar.
Wijziging rooster per februari
Zoals de schoolgids vermeldt komt Marijke van der Halm ons team vanaf februari versterken op de dinsdag, de
woensdag en de donderdag. Marijke vervangt Moë Duits in groep 5 Vriesland.
Moë Duits sluit deze maand haar Lio-periode bij ons af. Moë wordt met ingang van februari leerkracht van de op te
starten, 3e Leonardogroep. Moë is al een bekende in de Leonardo. Wij heten Moë welkom binnen ons team.
We hebben afscheid genomen van Marjon Boef (groep 8 Noord). Marjon heeft haar Lio-periode goed afgesloten en
wij bedanken haar voor haar inzet.
Marjon veel plezier met de verhuizing naar Utrecht en wij wensen je veel succes voor de toekomst.
Uw vragen en reacties
Voor al uw vragen over onze school kunt u bellen om een afspraak te maken.
Zuid
0181-636296
Noord, Trompetpad 2
0181-680707
Vriesland
0181-632311
Noord, Trombonestraat 1
0181-687010
Voor reacties op deze informatie kunt u mailen naar directie-devogelenzang@prokind-scholengroep.nl

