In Vogelvlucht
december 2018
Kriskras door de schoolgids
De Oudergroep
De drie locaties hebben een eigen oudergroep. De oudergroepen helpen bij (de organisatie van) diverse
activiteiten zoals Sinterklaas- en Kerstviering, Eindejaarsfeest en schoolreis. Yvonne de Jong, coördinator
normjaartaak, is contactpersoon namens de school.
De samenstelling van de oudergroepen is als volgt:
Locatie Noord
Ouders
Miranda Houkes
Patricia Kalishoek
Patricia Manni
Burnice Trinidad
Nadine Wagenaar
Marja de Wolff

Locatie Zuid
Ouders
Carina Beemster
Dalann Grauss
Louise Gijzen
Shiraz Marouf
Tamara Regoor
Ilona Zevenbergen

Locatie Vriesland
Ouders
Marijke Dronkers
Leonie Elzinga
Leontine de Hoog
Patricia Sterken
Claire Teilers
Sascha van Vuuren
Samantha van der Wielen

Onze oudergroepen hebben onze school deze maand weer omgetoverd tot een school om trots op te zijn. In de
hectische decembermaand zijn deze krachten nog extra veel van waarde. Hierbij willen wij de oudergroepen, en
alle andere betrokkenen bedanken.
December 2018
3
Contactavond n.a.v. 1e rapport.
4
Geen plusklas.
5
Sinterklaasviering.
14
Kerst knutselcircuit.
17
Groep 7-8 Leonardo: Start TTO-project.
18
Geen plusklas.
19
Kerstviering.
21
Start kerstvakantie t/m 4 januari 2019.
Januari 2019
7
1e schooldag van het nieuwe jaar.
7
Groepsregels bespreken.
8
Groepen 7: Start voorbereiden IEP.
O.b.s. De Vogelenzang werkt samen met het Jeugdeducatiefonds
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die
opgroeien vanuit een achterstand te vergroten.
Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is, wat de talenten en intellectuele
mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen ander wat nodig is. Waar geldgebrek een
belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.
O.b.s. De Vogelenzang heeft contact met het jeugdeducatiefonds om leerlingen uit gezinnen met een
minimuminkomen, waarvan de ouder(s) niet in staat zijn om extra kosten of noodzakelijk geachte ondersteuning
zelf te bekostigen te helpen. Op deze manier wordt voor elk kind gelijke kansen geboden.
Omdat O.b.s. De Vogelenzang hier intensief bij betrokken is en om aan te tonen dat wij zijn aangesloten bij het
Jeugdeducatiefonds zijn er bordjes geschonken. Intern begeleider Corina Kraak en armoedebeleidsmedewerkster
Burnice Trinidad mochten de bordjes in ontvangst nemen van Arie Schilling van het Jeugdeducatiefonds.

www.obsdevogelenzang.nl

Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land. We hopen dat de Sint op een rustige manier onze school kan bereiken. Voor
woensdag 5 december geldt:
• De kinderen brengen hun surprise in overleg met hun leerkracht op dinsdag 4 december om 15.15 uur of
woensdag 5 december om 08.15 uur naar hun eigen klas.
• Ouders met peuters kunnen Sint een handje geven in de hal: op alle locaties van 12.00 tot 12.15 uur.
• Het uitpakken van de surprises in de hogere groepen kan met “een kwartier” uitlopen.
TTO-project de Ring van Putten-Leonardo groep 7-8
De leerlingen van 4 atheneum TTO, TweeTalig Onderwijs en leerlingen uit de Leonardo groep 7-8 hebben een
gezamenlijk TTO-project. Het doel hiervan is het creatief uitwerken van een zelf geschreven sprookje in het Engels
door de leerlingen in samengestelde groepen. Van maandag 17 t/m donderdag 20 december 2018 wordt het
project uitgewerkt, inclusief het filmen. De afronding en de presentatie gebeurt op donderdag 20 december op
OSG De Ring van Putten. Ouders van betrokken leerlingen krijgen hierover nog verdere informatie.
Kerstzaalvoetbaltoernooi
De gemeente Nissewaard organiseert ook dit jaar weer een kerstzaalvoetbaltoernooi voor kinderen van groep 7
en 8. Dit toernooi zal plaatsvinden in de kerstvakantie op donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2019. Inschrijven voor
dit toernooi kan tot 7 december. Voor meer informatie: https://www.actiefinschool.nl.
Vuurwerk
Vuurwerk mag ook dit jaar worden verkocht op de officiële verkoopdagen. Op die dagen dient het vuurwerk via
de kortste route naar huis te worden gebracht, want het is niet toegestaan vuurwerk bij je te hebben.
Afsteken van vuurwerk is toegestaan tussen 31 december 2018 vanaf 18.00 uur en 1 januari 2019 tot 02.00 uur.
Het is vanzelfsprekend dat wij op school geen vuurwerk willen zien! Wij vertrouwen erop dat u er toezicht op
houdt, dat uw kind geen vuurwerk mee naar school neemt.

Kerstfeest
Woensdag 19 december verzoeken wij uw kind een plastic tas mee te geven met daarin:
• een bord
• bestek
• een beker
• een soepkom
Wilt u alles (ook de plastic tas) voorzien van de naam van uw kind.
Woensdag 19 december vieren wij ons Kerstfeest op school.
Om 17.15 uur begint het kerstdiner. De deur gaat 10 minuten voor aanvang open.
Let op: Kinderen van de locatie Trombonestraat en Trompetpad komen alleen via de hoofdingang binnen.
Om 18.45 uur is de maaltijd afgelopen. De kinderen komen met een in de klas, zelfgemaakte lampion naar buiten
en lopen met alle kinderen van de klas en de leerkracht een rondje om de school. Alle groepen lopen achter
elkaar. De ouders mogen aansluiten bij hun kind en lopen mee. De tocht eindigt in de eigen klas, de ouders die
meegelopen hebben, lopen gelijk mee, daar wordt het vuile servies in een plastic tasje meegenomen en kan het
kind met de ouders naar huis.

WIJ WENSEN IEDEREEN GEZELLIGE FEESTDAGEN TOE!
NATUURLIJK HOPEN WE IEDEREEN IN HET JAAR 2019 WEER IN GOEDE GEZONDHEID OP SCHOOL TE ZIEN!

