In Vogelvlucht
Januari 2019
Kriskras door de schoolgids
Rechten van het kind
In het openbaar onderwijs staan de rechten van het kind centraal. Het Verdrag voor de Rechten van het kind
regelt de rechten van kinderen op het gebied van verzorging, bescherming, informatie en op het uiten van een
mening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen
en te spelen. Maar ook aan bescherming van kinderen tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog
en seksuele uitbuiting.
Daarnaast mogen kinderen gehoord worden over zaken die hen aangaan, ze hebben onder meer recht op een
eigen mening, een eigen godsdienst en mogen gebruikmaken van verschillende informatiebronnen. Kortom, het
verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt.
In ons onderwijs geven wij hier invulling aan door kinderen de mogelijkheid te bieden om te vertellen en na te
denken over hun eigen levenservaringen. Ieder kind beleeft momenten van vreugde en verdriet, van
eenzaamheid en geborgenheid. Wij willen de kinderen leren deze gevoelens te uiten en te verwerken en zo
zichzelf en anderen te leren respecteren.
Ons onderwijs staat midden in een samenleving, die gekleurd wordt door de aanwezigheid van andere culturen,
godsdiensten en levensbeschouwingen. In onze lessen wordt hier uitdrukkelijk aandacht aan besteed, zodat de
kinderen leren op respectvolle wijze om te gaan met verschillen in culturen en godsdiensten.
Januari 2019
7
1e schooldag van het nieuwe jaar.
7
Anti-pestbeleid (PRIMA): Leerlingen van groep 5 t/m 8 maken een sociogram.
7
Anti-pestbeleid (PRIMA): Alle groepen houden een gesprek over de groepsregels.
8
Groepen 7: Start voorbereiden IEP.
14
Start screening: Cito Taal en Rekenen, groep 2.
14
Groep 1-2 Vriesland krijgt Centrum voor de Kunsten op bezoek, thema “De boerderij van oom Arie”.
15
GMR: Aanvang 20.00 uur, locatie Zuid.
15
Screening: Veilig Leren Lezen, wintersignalering.
21
Start screening: Cito Begrijpend Lezen, groep 4 t/m 7.
22
IEP advieswijzer, groep 8.
23
IEP advieswijzer, groep 8.
23
Start screening: Cito Rekenen, groep 3 t/m 7.
25
Screening: RATS groep 3-4, TTR, Cito Rekenen groep 6-7.
25
Groep 8 bezoekt De Ring van Putten.
28
Groep 7 bezoekt theater De Stoep, thema “Wereldmuziek”.
28
Start screening: Cito Spelling, groep 3 t/m 7.
31
Groep 5 Noord bezoekt Centrum voor de Kunsten, hoorspel thema “Bang”.
Februari 2019
6
Open Dag.
8
Disco
Terugblik
Trots kunnen wij terugblikken op een mooie decembermaand. Een vrolijk sinterklaasfeest waar de kinderen
hebben genoten van de spelletjes met de pieten tot het uitpakken van de surprises.
Het was een gezellig kerstfeest waarbij iedereen betrokken was. Wat zagen de opgemaakte tafels en natuurlijk
alle kinderen er weer prachtig uit. Iedereen heeft genoten van de vele culinaire hapjes die aangeleverd zijn.
Wij willen u en met name de leden van de oudergroepen namens alle kinderen en leerkrachten, hartelijk danken
voor het in goede banen leiden van alle feesten.

www.obsdevogelenzang.nl

MR Verkiezingen
In november heeft u bericht ontvangen betreffende kandidaatstelling voor de MR. Aangezien niemand zich
binnen het gestelde termijn heeft aangemeld blijft de MR in de huidige samenstelling bestaan.
Inzamelactie
Voor velen van ons is de decembermaand een maand van geven en ontvangen. De cadeautjes hebben inmiddels
een plaats gevonden in onze huizen. Ook de kerstpakketten zijn uitgepakt en genuttigd wanneer het kon. Bij een
aantal ouders is hierdoor een idee ontstaan om ook na december iets goeds te doen voor de minder bedeelden
onder ons. Vaak worden delen van kerstpakketten niet gebruikt en verdwijnen in de voorraadkast. Zou u de niet
gebruikte levensmiddelen kwijt willen zodat uw kast weer lekker opgeruimd is?
Op maandag 7 januari kunt u op locatie Noord (Trompetpad 2) de levensmiddelen inleveren. Er is contact met de
voedselbank Nissewaard die alles op komt halen om mensen met een lager inkomen ook te laten genieten van de
vele kerstpakketten die in december uitgedeeld zijn.
We hopen op een mooie inzamelactie.
Screenings
In de maand januari worden diverse Cito-toetsen afgenomen. Deze testen het langetermijngeheugen en zijn
methodeonafhankelijk. In groep 3 wordt nadrukkelijk het lezen getest, bij de kleuters van groep 2 worden de
Cito’s taal en rekenen afgenomen.
Zowel leerlingen die achterstanden als leerlingen die een voorsprong hebben t.o.v. het landelijk gemiddelde
krijgen extra hulp, aanbod en begeleiding van de groepsleerkracht. De groepsleerkracht heeft hiervoor binnen het
onderwijs tijd vrijgemaakt. Onze school neemt tweemaal per jaar zo’n uitgebreide screening af (januari/februari
en mei/juni).
Voortgezet onderwijs.
Groep 8 staat in teken van het schooladvies:
• Kinderen worden vanaf nu voorbereid op de laatste screening van groep 8, t.w. IEP.
• O.s.g. De Ring van Putten wordt bezocht op 25 januari (verdere informatie volgt)
• My College (v.o.), waarmee we samenwerken, is bezocht.
• Ouders worden uitgenodigd om over het schooladvies van hun kind te praten.
• Onderwijskundige rapporten voor het v.o. worden ingevuld.
• Open Dag: My College, vmbo, op vrijdag 18 januari.
• Open Huis: De Ring van Putten, mavo-havo-vwo (TTO) op zaterdag 2 februari.
• De kinderen inschrijven voor een school voor v.o. liefst voor 15 maart.

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

