In Vogelvlucht
oktober 2018
Kriskras door de schoolgids
De Plusklas
Leerlingen die sneller door de leerstof gaan dan andere leerlingen, verdienen extra aandacht en eventueel extra
materiaal op hun niveau. Hiervoor hanteren wij het concept “Compacten & Verrijken”. Deze leerlingen krijgen de
leerstof van de reguliere methoden compact aangeboden en krijgen daarnaast verrijkingswerk. Als blijkt dat dit
niet voldoende is, bieden wij de mogelijkheid om leerlingen vanaf groep 5 deel te laten nemen aan de Plusklas.
In de Plusklassen kunnen de leerlingen het volgende aangeboden krijgen:
• Wetenschap en Technologie, Italiaans, mindfulness
• Studievaardigheden: aangeboden in projectvorm
Met vragen kunt u terecht bij Ursula Amas leerkracht plusklas.
Oktober 2018
1
Voorlichtingsavond groepen 8; aanvang 19.00 uur op locatie Zuid.
11
Groep 7 bezoekt Tech2Do, locatie Olympiahal te Spijkenisse.
16
MR Vergadering, 16.30 uur, locatie Noord.
18
Afsluiting Kinderboekenweek; voorleesshow.
18
Studiemiddag; kinderen ’s middags vrij
19-26 Herfstvakantie.
31
Groep 8 afname Drempelonderzoek.
November 2018
5
Groep 3a en 3b Noord; Centrum voor de Kunsten in de klas.
5-11 Week van Respect.
9
Lootjes trekken groep 5 t/m 8.
9
Nationaal Schoolontbijt.
1 oktobertelling
1 Oktober is de datum waarop scholen aan het Ministerie van Onderwijs doorgeven hoeveel leerlingen zij op
school hebben. Vorig jaar op 1 oktober telde De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt samen net geen 750
leerlingen. Dit jaar zijn dat er bijna 800. U merkt dat ouders onze school weten te vinden. Wij krijgen vragen van
ouders of er wachtlijsten zijn. Door de spreiding van onze school in verschillende wijken kunnen wij op alle
locaties van onze school kleuters plaatsen. Er is geen wachtlijst. De prognose is dat we 1 oktober 2019 weer een
toename krijgen van leerlingen.
Kinderboekenweek thema “Vriendschap”
De Kinderboekenweek is een leesbevorderingsfeest waar jaarlijks 90% van de basisscholen aan meedoen. De
Kinderboekenweek wordt dit jaar bij ons op school gehouden van woensdag 26 september tot en met donderdag
18 oktober. Het thema voor dit jaar is “Vriendschap”. Ter afsluiting vindt er donderdag 18 oktober op iedere
locatie een voorleesshow plaats.
Bibliotheek op school
Op de locaties Zuid, Vriesland en Annie M.G. Schmidt is en wordt er hard gewerkt aan het opzetten van
“Bibliotheek op School”. Vanuit Bibliotheek De Boekenberg in samenwerking met onze school wordt er net als op
locatie Noord een mooie bibliotheek gecreëerd. Er worden speciale lessen gevolgd om kinderen zoveel mogelijk
aan het lezen te krijgen. “Lezen is leuk”. De Boekenberg heeft een speciale medewerker voor jeugd en educatie,
die onze school ondersteunt bij het samenstellen van collecties kinderboeken. De boeken worden volgens het
systeem van De Boekenberg uitgeleend aan de kinderen op school. Heeft u interesse om te helpen bij Bibliotheek
op School neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.

www.obsdevogelenzang.nl

Kinderboekenmarkt
Op vrijdag 12 oktober houden wij op locatie Noord, Trompetpad 2 een kinderboekenmarkt. Veltboeket Lectuur
uit Numansdorp is aanwezig met een verzameling prentenboeken en leesboeken. Na schooltijd is er gelegenheid
om met uw kind(eren) de boeken te kopen. Van de opbrengst worden boeken voor onze school aangeschaft.
Tech2Do
De groepen 7 fietsen op donderdag 11 oktober naar de Olympiahal voor een uitstapje naar Tech2Do. Dit
bijzondere evenement is opgezet door de TechNetkring Voorne-Putten. De kinderen volgen een parcours met
verschillende activiteiten, in het kader van techniek.
Op woensdagmiddag 10 oktober van 13.30-16.00 uur is er een kijkmiddag georganiseerd voor kinderen in de
leeftijd van 10 t/m 12 jaar.
Overblijf
Dagelijks maken er veel kinderen gebruik van de tussenmiddag opvang bij ons op school. U dient uw kind(eren)
hiervoor aan te melden in ons “TSO-Assistent” systeem. Mocht het zo zijn dat uw kind wel aangemeld staat maar
toch niet op de overblijf gaat verschijnen, vragen wij u uw kind op tijd af te melden. Dit om onnodige kosten en
een onnodige zoektocht naar uw kind te voorkomen.
Wij verzoeken uw kind(eren) alleen gebruik te laten maken van de overblijf indien dat noodzakelijk is.
Met de auto naar school
De meeste leerlingen wonen in de directe omgeving van onze school, een aantal moet van verder komen. Zolang
het mooi weer is, geeft dit zelden problemen. Als het wat kouder wordt, of nat is, worden er heel wat kinderen
met de auto naar school gebracht. Op de straten rondom de school ontstaan daardoor regelmatig zeer onveilige
situaties. Wij vragen u dan ook dringend om de kou of de regen te trotseren en de auto, wanneer dat mogelijk is,
thuis te laten. Als u toch met auto komt, parkeert u dan a.u.b. in de parkeervakken.
Van de schoolpenningmeester
Zoals u van ons gewend bent ontvangt u in oktober het verzoek voor de vrijwillige bijdrage. We willen u
verzoeken om de eerste betaling van het schoolgeld voor 1 november in orde te maken. Met vragen kunt u
terecht bij Cathy Bodde.

1. Wat is Stichting Leergeld?
2. Wat doet Stichting Leergeld?
3. Voor welke kinderen is Stichting Leergeld?
4. Hoe werkt Stichting Leergeld?
5. Ons werkgebied (geheel Voorne-Putten)

Uw vragen en reacties
Locatiecoaches
Zuid
Romy van Sintmaartensdijk
0181-636296
Noord, Trompetpad 2
Hanneke van Oosten
0181-680707
Vriesland
Patricia Goudzwaard
0181-632311
Noord, Trombonestraat 1
Marja Leeman
0181-687010
Annie M.G. Schmidt
Danique Exaltus
0181-630433
Voor reacties op deze informatie kunt u mailen naar administratie-devogelenzang@prokind-scholengroep.nl.

