In Vogelvlucht maart 2018
Beste ouders en leerlingen,
Na 38 fantastische jaren werken in het onderwijs ben ik op 1 maart met vervroegd pensioen gegaan.
Alle jaren heb ik enorm genoten van het werken met de kinderen.
Daarvoor wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken.
Vriendelijke groeten,
Juf Aletta
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SKS
1e Schooldag na voorjaarsvakantie.
Groepsregels bespreken.
Groep 1-2 Vriesland: Centrum voor de Kunsten in de klas.
2e Rapport.
Groep 7 Noord: Centrum voor de Kunsten, thema “Sport en Spel”.
Start project Kunst: Groep 8, plusklas en Leonardo.
Uiterste inschrijfdatum Voortgezet Onderwijs.
Groep 6 Vriesland en Zuid: Centrum voor de Kunsten, thema “Kwartet…”.
Contactavond; groep 1 t/m 7.
Groep 7 Zuid: Centrum voor de Kunsten, thema “Sport en Spel”.
Zomertijd.
GMR -vergadering; aanvang 20.00 uur, locatie J. Wagenaarstraat 2.
Paasontbijt en toneelmiddag.
Goede vrijdag; kinderen vrij.
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2e Paasdag; kinderen vrij
Afsluiting project Kunst; locatie Noord, 19.00-20.30 uur.
Schoolfotograaf; lunchpauze van 11.45 -13.00 uur.
Groep 6; Centrum voor de Kunsten, thema “Kwartet…”.
Inschrijving mini- en avondvierdaagse.
Bingo.

Open dag
Wederom mochten we een grote groep belangstellenden verwelkomen. Het bezoeken van de lessen, die vermeld
stonden in het programmaoverzicht, was een succes. Wij bedanken iedereen, die op welke wijze ook, een bijdrage
heeft geleverd aan de open dag. Een aantal ouders heeft een 3- jarig kind ingeschreven, dat we nog dit schooljaar
mogen verwelkomen. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe afspraken gemaakt. Op De Vogelenzang is het
pedagogisch klimaat en de kwaliteit van leren goed. Zo voelde ook deze open dag door de inzet van leerlingen,
ouders en personeel.

Enquête open dag 7-02-2018
Heel veel belangstellenden hebben het enquêteformulier (rond 175 stuks) ingevuld. Vragen gingen over kwaliteit,
sociale veiligheid en we vroegen om een rapportcijfer. Daarvoor onze dank. De resultaten nemen we mee in de
schoolontwikkeling. Resultaat:
1.
De scores waren hoog voor kwaliteit en sociale veiligheid. Eerder hadden de kinderen hier ook al hoog op
gescoord, nl. goed.
2.
De school krijgt gemiddeld over de locaties een 8.3 als rapportcijfer. Ook dit cijfer is omhooggegaan t.o.v.
vorig schooljaar.

Gemeenteraadverkiezingen
Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De stembureaus worden deze dag geplaatst binnen onze
locaties. Uiteraard wordt er tijdens deze dag zoveel mogelijk rekening gehouden met onze kinderen.

www.obsdevogelenzang.nl

Schoolschaaktoernooi Nissewaard
Het schaakteam van De Vogelenzang heeft de 5de plaats gehaald in het schoolschaaktoernooi. Ook waren er
individuele, eerste prijzen voor Dominick Burger en Jorrit Vermeij. Een mooi resultaat. Allemaal van harte
gefeliciteerd!

Jaarproject "Kunst"
De groepen 8, de Leonardogroepen en de plusklasleerlingen starten op woensdag 14 maart met het project
"Kunst". Gedurende drie weken zal aan dit onderwerp gewerkt worden. Tijdens het project zullen er en aantal
gastlessen worden gegeven. Daarnaast wordt er een bezoek gebracht aan het Museum Boijmans van Beumingen
en is er een kunstroute door het centrum van Spijkenisse. Het project wordt afgesloten op dinsdagavond 4 april
met een tentoonstelling en presentaties op locatie Noord. U bent van harte welkom van 19.00 u. tot 20.30 u.

2e Rapport groep 3 t/m 8
Op maandag 12 maart krijgt uw kind het tweede rapport van dit schooljaar mee. Via digiDuif kunt uzelf van 12 t/m
14 maart het gesprek inplannen om de vorderingen van uw kind (betreft groep 1 t/m 7) met de leerkracht te
bespreken. Wilt u rekening houden met het plannen van 10 minuten extra overgangstijd tussen broertjes/ zusjes.
Wij zien het rapport graag voor de meivakantie terug op school.

Voorjaarsvakantie
In de week van maandag 5 t/m vrijdag 9 maart 2018 staat er een extra lesvrije schoolweek voor alle Prokind
scholen in Spijkenisse op de agenda. Deze dagen worden door de leraren gebruikt voor bijscholing, verwerking van
toetsen en gezamenlijke lesvoorbereiding. Beide partijen willen het beste voor ieder kind en daarom hebben
Prokind en kinderopvang SKS Alles Kids gezamenlijk een programma ontwikkeld om alle leerlingen een leuke,
stoere, leerzame en actieve week aan te kunnen bieden. SKS Alles Kids heeft een bijzonder en afwisselend
programma opgesteld. Zo kunnen de kinderen genieten van verschillende activiteiten zoals speurtochten, proefjes
doen in Het Ontdek Lab, maar ook een vernieuwende en leerzame rekentraining genaamd ‘Reken Bootcamp’
bijwonen. Het gehele programma staat op de website van SKS Alles Kids: www.sksalleskids.nl/prokind2018.

Paasontbijt en toneel
De werkgroepen zijn volop in gang om op donderdag 29 maart een fantastisch paasontbijt te maken. De dag wordt
feestelijk afgesloten op het podium waar kinderen een leuk optreden verzorgen voor de rest van de school.

Zomertijd
De zomertijd loopt van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober. In totaal doen ongeveer 70
landen mee aan de zomertijd. Duitsland was de eerste, omdat zij wilden besparen op kolen tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Nederland volgde al snel. Aanleiding om de zomertijd in te voeren waren energiebesparende
maatregelen. Echter blijkt dit energiebesparende effect achterhaald, en kan het verzetten van de klok juist nadelige
gevolgen hebben. Zo raakt de biologische klok van veel mensen in de war, wat kan leiden tot vermoeidheid en in
zeer ernstige gevallen zelfs tot ongelukken. Reden genoeg voor leden van het Europees Parlement dus om de
regeling van de zomertijd af te schaffen. Hier zal dan ook binnen de Europese Unie over worden gestemd.

Wettelijk meldrecht kindermishandeling en huiselijk geweld
Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft het wettelijk recht om, zo nodig
zonder toestemming van (de ouders van) hun cliënt, vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, bij
Veilig Thuis te melden. Dit wettelijk meldrecht is opgenomen in artikel 5.2.6 van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) 2015. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om, zonder
toestemming van de cliënt, op verzoek van Veilig Thuis informatie over betrokkene te verstrekken. Voor meer
informatie over de meldcode: www.meldcode.nl

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

