In Vogelvlucht april- mei 2018
Jaarproject Kunst, afsluiting
Woensdag 14 maart zijn we in de groepen 8, de Plusgroepen en de Leonardogroepen begonnen met het
jaarproject. Het thema dit jaar is “Kunst”. De leerlingen hebben kennis gemaakt tijdens de opening met de
verschillende disciplines van kunst, zoals o.a. dans, fotografie, poëzie, keramiek en action-painting. Tijdens het
project is er een bezoek gebracht aan museum Boijmans van Beuningen. Ook hebben de leerlingen een kunstroute
door het centrum van Spijkenisse afgelegd.
Woensdag 4 april wordt dit project afgesloten met een tentoonstelling en presentaties op locatie Noord. De
kinderen hebben het grootste aandeel in de voorbereiding hiervan. Naast het tentoonstellen van gemaakte creaties
vertellen de kinderen wat zij hebben geleerd van dit project. Dit is van 19.00 u tot 20.30 u. U bent van harte
welkom.
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2e Paasdag; kinderen vrij.
Groepen 5 en 6 Noord; houden een opruimactie “Zwerfafval” rond school.
Twee teams van De Vogelenzang doen mee aan het KNVB voetbaltoernooi, locatie sc Botlek.
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…”.
Groep 7 Zuid; Stadswandeling door Spijkenisse.
Inschrijving mini- en avondvierdaagse.
Groepen 5; bezoeken theater De Stoep, thema “Foei”.
Bingo; van 13.15-15.00 uur.
Groepen 6; bezoeken bibliotheek De Boekenberg, thema “Schrijver op bezoek”.
Afname eindtoets IEP, groepen 8.
Studiemiddag; kinderen ’s middags vrij.
GMR- vergadering; 20.00 uur, locatie Zuid, J. Wagenaarstraat 2.
Groepen 5 en 6 Vriesland; houden een opruimactie “Zwerfafval” rond school.
Groepen 5 en 6 Zuid; houden een opruimactie “Zwerfafval” rond school.
Schoolreis groep 1 t/m 7; Familiepark Drievliet.
Start Meivakantie t/m 11 mei.

Mei 2018
14-17 Mini-vierdaagse; start locatie Noord, Trompetpad 2.
16-18 Groepen 8; Kamp Heino.
16
Start Ramadan.
16
Groep 7 Noord; Stadswandeling door Spijkenisse.
21
2e Pinksterdag; kinderen vrij.
22
Groepen 8; sportdag, locatie SC Botlek voetbalvelden.
24
Groep 5 Noord; bezoekt Centrum voor de Kunsten, thema “Hoorspel…”
28-31 Avondvierdaagse; start locatie Noord, Trompetpad 2.
28
Groep 5 Vriesland en Zuid; krijgen een slootexcursie, thema “Water leeft”.
29
Start AVI/DMT -afname groepen 3.
29
GMR-vergadering; 20.00 uur, locatie Zuid, J. Wagenaarstraat 2.
Mini- en avondvierdaagse
Van 14 t/m 17 mei kunnen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 deelnemen aan de mini-vierdaagse.
Van 28 mei t/m 31 mei kunnen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 en Leonardo 4 t/m 8 deelnemen aan de
avondvierdaagse.
De inschrijving voor beide evenementen vinden plaats op de volgende dagen op alle locaties:
- Dinsdag 10 april van 14.45-15.15 uur.
- Woensdag 11 april van 8.15-8.45 uur.
De kosten voor inschrijving zijn € 5,00. Binnenkort ontvangt u een brief met meer informatie.

www.obsdevogelenzang.nl

Schoolfotograaf
Vrijdag 6 april komt de schoolfotograaf. Alle kinderen worden op hun eigen locatie gefotografeerd.
De broertjes -zusjes foto’s worden om 8.30 uur gemaakt op de locatie van het jongste (schoolgaande) kind binnen
het gezin.
De achtergrond van de foto is lichtblauw.
Doordat de schoolfoto van de groep 8 leerlingen met het team om 11.45 uur genomen wordt, zijn de kinderen van
groep 1 t/m 7 om 11.45 uur uit. De overblijf is op vrijdag 6 april van 11.45 -13.00 uur.
Bingo
Op woensdagmiddag 11 april wordt er van 13.15 tot 15.00 uur op school bingo gespeeld. Bingokaarten zijn aan het
begin van deze middag verkrijgbaar. Zie ook de flyers op de deuren. Kinderen van groep 1 t/m 4 spelen bingo onder
begeleiding van hun eigen ouders. Kinderen uit groep 5 tot en met 8 mogen zelf bingo komen spelen.
Korfbal
Woensdagmiddag 25 april vindt het schoolkorfbaltoernooi plaats bij KV Olympia. Onze school neemt deel met een
aantal groepen. Alle deelnemers en hun begeleiders worden geïnformeerd. U bent van harte welkom om te komen
kijken en onze kinderen aan te moedigen. De start van ronde 1 begint om 13.30 uur.
Afname Eindtoets
Op 17 en 18 april nemen we de IEP Eindtoets af. De basisscholen in Spijkenisse hebben deze Eindtoets gekozen in
plaats van bijvoorbeeld de CITO Eindtoets. Het Drempelonderzoek blijft wel een instrument, afname in oktober,
om het schooladvies te bepalen.
Schoolreis
De groepen 1 t/m 7 gaan donderdag 26 april naar familiepark Drievliet. De organisatie onder leiding van de
oudergroepen is in volle gang. Voor vragen kunt u uiteraard bij één van hen terecht. Alle ins en outs over deze dag
krijgt u in een aparte schoolreisbrief.
Kamp Heino
De groepen 8 ontmoeten elkaar op donderdag 26 april om kennis te maken voordat zij op kamp gaan. Tijdens de
kennismaking wordt het kamp met de kinderen besproken. De Groepen 8 gaan van woensdag 16 t/m vrijdag 18
mei naar Summercamp Heino in de provincie Overijssel. U wordt hierover apart geïnformeerd.
Zwerfafval
In de maand april krijgen de groepen 5 en 6 van onze school lessen over zwerfafval. De lessen worden gegeven
door meester Piet Kleinhuis. Ook zullen de kinderen gewapend met handschoenen en prikstok de locatie rondom
de school en in de wijk het zwerfafval te lijf gaan.
Slootexcursie
In deze les, gegeven door een NME-docent, doen leerlingen onderzoek naar het leven in de sloot. Met een
schepnet en loep vangen zij waterdieren en proberen ze deze dieren een naam te geven. Waterdieren zeggen heel
veel over de kwaliteit van water.
Ramadan. Waarom vasten de moslims?
Ramadan is de maand van vergeving. Vergeving naar de mens, maar ook dat mensen elkaar vergeven. Het is veel
meer dan niet eten en drinken en stil staan bij de arme mensen die niet kunnen eten en drinken.
Het is niet om uit te hongeren, maar om stil te staan bij je leven. Het is om te reflecteren naar je eigen gedrag en
hoe dichtbij je bij God staat. Hoe liefdevol ben je naar andere mensen? Geef je geld aan de mensen die niet
zelfstandig in hun basisbehoeften kunnen voorzien?

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

