In Vogelvlucht
Februari 2019

Uitnodiging Woensdag

6 februari

Op woensdag 6 februari 2019 opent De Vogelenzang van 8.30 uur tot 12.15 uur haar deuren voor alle ouders,
opa’s, oma’s, kennissen en andere belangstellenden.
De leerkrachten en kinderen volgen op deze ochtend hun dagelijkse programma. U kunt in alle groepen lessen
bijwonen. Op deze manier krijgt u een goed beeld van de dagelijkse gang van zaken in de school en in de klas.
Daarnaast is het mogelijk om kennis te maken met de verschillende (nieuwe) leerkrachten en alle vragen die u
heeft over het onderwijs en de school aan hen te stellen. Tot slot staan in de hal van de school diverse
informatietafels.
Het geven van goed onderwijs is natuurlijk de belangrijkste taak van De Vogelenzang. Wij streven er naar
kinderen een rustige en veilige omgeving te bieden, waar ze graag vertoeven en waar zij hun verstandelijke en
sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Extra zorg voor leerlingen met leerproblemen
en/of sociaal emotionele problemen is voor ons als basisschool een vanzelfsprekendheid.
Wij hopen u onder het genot van een kop koffie/thee op onze open ochtend te mogen begroeten!
Februari 2019
5
Groep 7 Noord : Centrum voor de Kunsten, thema “Stamp”.
6
Open Dag.
7
Groep 5 Zuid: Centrum voor de Kunsten, thema “Bang”.
7
Groep 4a-b Noord: Centrum voor de Kunsten in de klas, thema “Op vakantie”.
8
Disco: Thema Valentijn - Raar met je haar.
11
Groep 8: Start Schooladviesgesprekken.
12
Groep 7 Zuid en Vriesland: Centrum voor de Kunsten, thema “Stamp”.
12
MR: Aanvang 18.00 uur, locatie Noord.
13
Studiedag: Kinderen vrij.
14
Groep 5 Vriesland: Centrum voor de Kunsten, thema “Bang”.
14
Groep 4 Zuid: Centrum voor de Kunsten in de klas, thema “Op vakantie”.
15
Groep 6 : Centrum voor de Kunsten, thema “Kwartetdag”.
19
GMR: Aanvang 20.00 uur, locatie Zuid.
21
Groep 4 Vriesland: Centrum voor de Kunsten in de klas, thema “Op vakantie”.
22
Voorjaarsvakantie tot en met 8 maart.
Maart 2019
11
1e Schooldag na voorjaarsvakantie.
11
Groepsregels bespreken.
11
2e Rapport.
13
Start projectweken voor de Leonardo groepen en alle groepen 8, thema “Nederland”.
Disco
De jaarlijkse disco komt er weer aan! De oudergroepen hebben voor alle kinderen een disco georganiseerd op
vrijdag 8 februari. Het thema is “Valentijn en doe raar met je haar”. De kinderen mogen verkleed komen wanneer
zij dat willen (niet verplicht). Hieronder vindt u een overzicht van de groepen, plaats en tijden. Alle kinderen moeten
door een ouder worden opgehaald. Mag uw kind met een andere bekende mee, wilt u dit dan van te voren melden
bij de leerkracht.
Locatie Noord (Trombonestraat):
Gr. 1 t/m 4: 18.30 - 19.30 uur. Deze groepen maken gebruik van de kleuteringang.
Gr. 5 t/m 8 en Leonardo: 19.45 - 21.00 uur. Deze groepen maken gebruik van de hoofdingang.
Locatie Zuid:
Gr. 1 t/m 4: 18.30 - 19.30 uur Binnenkomst via de hoofdingang!
Gr. 5 t/m 8: 19.45 - 21.00 uur

www.obsdevogelenzang.nl

Locatie Vriesland:
Gr. 1 t/m 3: 18.30 - 19.30 uur Binnenkomst via de hoofdingang!
Gr. 4 t/m 7: 19.45 - 21.00 uur
Korfbal
Dit schooljaar willen wij, net als vorig jaar, voor de leerlingen van groep 3, 4, 5, 6 en 7 het schoolkorfbal
organiseren voor O.b.s. De Vogelenzang. Het schoolkorfbaltoernooi vindt plaats op woensdag 22 mei bij sportpark
“De Brug”. Leerlingen en ouders die willen helpen kunnen zich opgeven door een mail te sturen voor 29 maart
naar de contactpersoon Marijke Dronkers sportobsvogelenzang@gmail.com
De interne contactpersoon op onze school is: Hanneke van Oosten
Taakbeschrijving contactpersoon:
- De contactpersoon is eerste aanspreekpunt bij klachten. Hij/zij laat zich meteen uitvoerig informeren over de
klacht en de eventueel ondernomen acties;
- De contactpersoon hoort de klacht aan, maar neemt deze niet in behandeling. In het kader van eerste
opvang/aanhoren gaat de contactpersoon na of klager heeft getracht de problemen met aangeklaagde of
directie op te lossen. In dat verband kan de contactpersoon bemiddelen (tot een gesprek) of ondersteunen. Als
dit niet tot een voldoende oplossing leidt, verwijst de contactpersoon klager door naar de Prokind externe
vertrouwenspersoon of een andere instantie.
- Als een minderjarig kind klaagt of wordt aangeklaagd, dan stelt de contactpersoon de ouders van de leerling van
het probleem in kennis, tenzij dit niet in het belang van het kind is. Bij de belangenafweging kan de
contactpersoon een derde, bijvoorbeeld een vertrouwensarts, consulteren.
- In geval van seksuele intimidatie moet dit gemeld worden bij de vertrouwensinspecteur (Inspectie van
onderwijs) en de politie. De contactpersoon is verplicht om de schoolleiding en het bevoegd gezag hiervan op de
hoogte te stellen.
- De contactpersoon levert een bijdrage aan de bekendheid bij leerlingen, ouders en personeel van het bestaan
van vertrouwenspersoon, klachtenregeling en vertrouwensinspecteur
- De contactpersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De
contactpersoon is verplicht tot geheimhouding bij alle zaken die hij als contactpersoon verneemt.
De interne contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersonen de heer Jeroen Meijboom.
Ook kunt u zelf als ouder of verzorger te allen tijde de externe vertrouwenspersoon benaderen. Voor de
contactgegevens verwijzen wij u naar www.prokind-scholengroep.nl.
Veilig naar school
Ouders zijn verantwoordelijk voor het op tijd brengen en halen van hun kind(eren). Het is erg onoverzichtelijk als
er veel ouders en auto’s bij de toegangspoorten staan. Een van onze zorgen is de veiligheid voor uw kind. Ook u
kunt daaraan meehelpen door te letten op een aantal praktische punten:
• Parkeer uw auto verder van de schoolingang op een parkeerplaats.
• Zet uw fiets niet op een voor andere mensen hinderlijke plaats;
• Fiets niet over het schoolplein, daar de leerlingen dit ook niet mogen (het goede voorbeeld doet goed
volgen);
• Alle kinderen maken gebruik van hun eigen ingang;
• Houd honden aangelijnd i.v.m. bange kinderen.
Weet jij al waar je passie ligt?
In de maand februari stellen een heel aantal instellingen hun aanbod gratis open, de zogenaamde “Snuffellessen”.
Er zijn activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen op het gebied van cultuur, sport en/of natuur. Deze
variëren van schilderen tot yoga tot muziekles en American Football. U kunt drie weken op rij meekijken bij de
door u uitgekozen activiteit(en) en vervolgens vrijblijvend kiezen of u lid wilt worden of niet. Dit is de uitgelezen
kans om nieuwe activiteiten te ervaren en uzelf en/of uw kind(eren) te laten ontdekken waar de interesses liggen.
Bekijk dan alle gratis activiteiten op www.actiefinnissewaard.nl en meld u aan! Aanmelden kan nu gelijk, maar
ook gedurende de hele maand februari. Let wel op want vol = vol.

