In Vogelvlucht februari 2018

Uitnodiging Woensdag

7 februari

Op woensdag 7 februari 2018 opent De Vogelenzang van 8.30 uur tot 12.15 uur haar deuren voor alle ouders,
opa’s, oma’s en kennissen.
De leerkrachten en kinderen volgen op deze ochtend hun dagelijkse programma. U kunt in alle groepen lessen
bijwonen. Op deze manier krijgt u een goed beeld van de dagelijkse gang van zaken in de school en in de klas.
Daarnaast is het mogelijk om kennis te maken met de verschillende (nieuwe) leerkrachten en alle vragen die u
heeft over het onderwijs en de school aan hen te stellen. Tot slot staan in de hal van de school diverse
informatietafels.
Het geven van goed onderwijs is natuurlijk de belangrijkste taak van De Vogelenzang. Wij streven er naar kinderen
een rustige en veilige omgeving te bieden, waar ze graag vertoeven en waar zij hun verstandelijke en sociaalemotionele mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Extra zorg voor leerlingen met leerproblemen en/of
sociaal emotionele problemen is voor ons als basisschool een vanzelfsprekendheid.
Wij hopen u onder het genot van een kop koffie/thee op onze open ochtend te mogen begroeten!
Februari 2018
5-6 Groep 8: Schooladviesgesprekken.
7
Open Dag.
7
MR: Aanvang 18.00 uur, locatie Noord.
13
Groep 7 : Theater De Stoep, thema “Met de trom de wereld om”.
14
Studiedag: Kinderen vrij.
15
Groep 7-8 Leonardo: Historisch Museum Brielle.
16
Disco: Thema Carnaval.
19
Groep 1-2 Zuid: Centrum voor de Kunsten in de klas.
20
GMR Vergadering: 20.00 uur, locatie Zuid.
22
Groep 5 Zuid: Centrum voor de Kunsten, thema “Hoorspel”.
22
Finale schoolschaken.
23
Groep 6: Centrum voor de Kunsten, thema “Kwartet...”
26
Voorjaarsvakantie tot en met 9 maart.
Maart 2018
12
1e Schooldag na voorjaarsvakantie.
12
Groepsregels bespreken.
12
Groep 1-2 Vriesland: Centrum voor de Kunsten in de klas.
12
2e Rapport.
13
Groep 7: Centrum voor de Kunsten, thema “Hoorspel”.
14
Start project Kunst: Groep 8, plusklas en Leonardo.
Disco
De jaarlijkse disco komt er weer aan! De oudergroepen hebben voor alle kinderen een disco georganiseerd op
vrijdag 16 februari. Het thema is “Carnaval”. De kinderen mogen verkleed komen wanneer zij dat willen (niet
verplicht). Hieronder vindt u een overzicht van de groepen, plaats en tijden. Alle kinderen moeten door een ouder
worden opgehaald. Mag uw kind met een andere bekende mee, wilt u dit dan van te voren melden bij de
leerkracht.
Locatie Noord (Trombonestraat):
Gr. 1 t/m 4: 18.30 - 19.30 uur. Deze groepen maken gebruik van de kleuteringang.
Gr. 5 t/m 8 en Leonardo: 19.45 - 21.00 uur. Deze groepen maken gebruik van de hoofdingang.

www.obsdevogelenzang.nl

Locatie Zuid:
Gr. 1 t/m 4: 18.30 - 19.30 uur
Gr. 5 t/m 8: 19.45 - 21.00 uur
Binnenkomst via de hoofdingang!
Locatie Vriesland:
Gr. 1 t/m 3: 18.30 - 19.30 uur
Gr. 4 t/m 6: 19.45 - 21.00 uur
Binnenkomst via de hoofdingang!
Korfbal
Dit schooljaar willen wij, net als vorig jaar, voor de leerlingen van groep 3, 4, 5, 6 en 7 het schoolkorfbal organiseren
voor O.b.s. De Vogelenzang. Het schoolkorfbaltoernooi vindt plaats op woensdag 25 april bij sportpark “De Brug”.
Leerlingen en ouders die willen helpen kunnen zich opgeven bij de leerkracht.
Van de schoolpenningmeester
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en heeft tot doel een groot aantal voorzieningen te bekostigen die de
overheid niet vergoedt. Dit betreft voorzieningen die nodig zijn om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen, maar
vooral ook om uw kind de mogelijkheid te geven om later met veel genoegen op de periode op onze school terug
te kijken. U moet hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, theaterbezoeken, busvervoer en
excursies. Om deze activiteiten te kunnen organiseren zijn wij afhankelijk van de (financiële) steun van ouders. Wij
willen dan ook, ondanks het vrijwillige karakter van de bijdrage, een uitdrukkelijk beroep op u doen de
ouderbijdrage te voldoen
Iedereen heeft het verzoek voor de vrijwillige bijdrage via de mail ontvangen. We willen u verzoeken om de
betaling van het schoolgeld zo spoedig mogelijk in orde te maken. Heeft u geen verzoek via de mail ontvangen of
heeft u vragen, dan kunt u terecht bij Cathy Bodde.
Veilig naar school
Ouders zijn verantwoordelijk voor het op tijd brengen en halen van hun kind(eren). Het is erg onoverzichtelijk als er
veel ouders en auto’s bij de toegangspoorten staan. Een van onze zorgen is de veiligheid voor uw kind. Ook u kunt
daaraan meehelpen door te letten op een aantal praktische punten:
 Parkeer uw auto verder van de schoolingang op een parkeerplaats.
 Zet uw fiets niet op een voor andere mensen hinderlijke plaats;
 Fiets niet over het schoolplein, daar de leerlingen dit ook niet mogen (het goede voorbeeld doet goed volgen);
 Alle kinderen maken gebruik van hun eigen ingang;
 Houd honden aangelijnd i.v.m. bange kinderen.
Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld Voorne-Putten
Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten, een zwemdiploma te behalen, een muziekinstrument te
spelen of lid te worden van een vereniging. Kortom alle kinderen doen graag mee! Ook als de ouders of verzorgers
een laag inkomen hebben, bijvoorbeeld als ze van een uitkering moeten leven of met werken niet zo veel
verdienen. Per 1 september 2017 zijn de gemeente Nissewaard en Leergeld Voorne-Putten een samenwerking
aangegaan met het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds.
Wat kunt u aanvragen?
Deze fondsen betalen (een groot deel) van de kosten voor een sportclub of muzieklessen voor gezinnen met een
besteedbaar inkomen tussen de 110% en 130% van het sociaal minimum.
Meer informatie kunt u vinden via www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl en
www.leergeld.nl/voorne-putten.
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

