In Vogelvlucht
april / mei 2019
Bezoek van de Inspectie
Op donderdag 14 maart bracht de Inspectie van het onderwijs onze school een bezoek. Het was een
themaonderzoek naar de kwaliteit van de extra ondersteuning in het onderwijs. De inspectie wil met dit
onderzoek meer zicht krijgen op de leerlingen met extra ondersteuning in het basisonderwijs, de aard van die
ondersteuning en het resultaat hiervan.
We geven samengevat en puntsgewijs het beeld van de Inspecteur:
• School maakt het verschil in positieve zin, ten opzichte van andere scholen.
• De school zorgt ook voor die leerlingen, die anders uit de boot dreigen te vallen.
• De Inspecteur vindt het schoolsysteem uniek.
• School Annie M.G. Schmidt /De Vogelenzang heeft een interessante zorgstructuur, één zorgteam, geen
versnipperingen, maak gebruik van de massa. Geweldig hoe het staat. Leraren bevestigen dit.
• School krijgt een compliment voor het onderlinge vertrouwen en deskundigheid.
• De Inspecteur vindt het zorgteam sterk in: de coördinatie, het deskundig advies en het wegnemen van de
administratie bij de leraar.
• De school werkt snel, er is meteen antwoord.
• Norm voldoende is voldoen aan wettelijke eisen. De Vogelenzang zit boven de wettelijke eisen en zou
beoordeeld mogen worden met een goed.
• Inspecteur bedoelt zijn bevindingen als zeer complimenteus.
April 2019
3
Groep 4 Zuid: Kunstenaar in de klas.
3
Afsluiting projectweken “Nederland”: 19.00-20.30 uur locatie Noord, Trompetpad 2.
4
Groepen 7: De Boekenberg, “Expeditie Boekenberg”.
9-10 Inschrijving mini- en avondvierdaagse.
9
Studiemiddag: Kinderen ’s middags vrij.
10
Groepen 4 Noord: Kunstenaar in de klas.
11
Groepen 3: De Boekenberg, thema “Botje Bij”.
12
Koningsspelen: Sport- en speldag; continurooster.
16-17 Afname Eindtoets IEP, groepen 8.
16
GMR-vergadering: 20.00 uur locatie Zuid, J. Wagenaarstraat 2.
18
Paasontbijt en Toneelmiddag.
19
Start Meivakantie t/m 3 mei 2019.
Mei 2019
5
Bevrijdingsdag.
6
Groepen 8; gastles Bureau Halt, “Online veiligheid”.
8-10 Heino: Groepen 8.
13-16 Mini- vierdaagse: Groepen 1 t/m 4.
20
Start CITO Taal en Rekenen groepen 1-2.
20
Groepen 3; Theater De Stoep, voorstelling “Unieke Zaken”.
21
Start AVI/DMT, -afname groepen 3.
22
Annie M.G. Schmidt-dag: Vossenjacht op alle locaties.
22
MR vergadering: Locatie Noord, Trompetpad 2; 16.30 uur.
22
Schoolkorfbaltoernooi: Locatie Korfbalvereniging Olympia.
27
Start CITO Spelling en Begrijpend lezen, groepen 3 t/m 6.
28
GMR-vergadering: 20.00 uur locatie Zuid, J. Wagenaarstraat2.
30-31 Hemelvaart: Kinderen vrij.
Jaarproject Nederland, afsluiting
Woensdag 13 maart zijn we in de groepen 8, de Plusgroepen en de Leonardogroepen begonnen met het
jaarproject. Het thema dit jaar is “Nederland”. Tijdens het project is er een bezoek gebracht aan de Babbersmolen
in Schiedam. Ook hebben de leerlingen kennis gemaakt met oude ambachten. Woensdag 3 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.
www.obsdevogelenzang.nl

Groene schoolpleinen
De Vogelenzang is van start gegaan met de aanleg van de eerste fase groene pleinen op locaties Vriesland en
Zuid. Een deel van het schoolplein wordt in samenwerking met de Gemeente Nissewaard, Stichting Ravottuh en
Elzinga Tuinen omgetoverd tot een 'groen' paradijs met speel- en leerelementen voor kinderen. Groene
schoolpleinen dagen kinderen uit om meer en veelzijdiger te bewegen en te spelen. Het brengt ze in contact met
de natuur, leren er meer over en het plein wordt beter benut als rijke leeromgeving. Ontspanning, activiteit,
veelzijdig bewegen, gevarieerd spel en zintuiglijke beleving zijn elementen die terug zullen komen bij het spelen
op een groen plein.
Er volgen nog meer momenten waarbij geholpen moet worden. Vindt u het leuk om een zaterdag of een andere
dag te helpen onder begeleiding van Hovenier Elzinga Tuinen bij de aanleg van deze mooie plek? Of kent u
iemand; opa/oma, kennis of buurman/buurvrouw die het leuk lijkt? Geef het dan door aan de leerkracht van uw
kind. Dan kunnen we er samen wat moois van maken en de kinderen op een fantastische plek laten spelen.
Lekker '' Naar Buiten''.
Afname Eindtoets
Op 16 en 17 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.
Kamp Heino
De groepen 8 ontmoeten elkaar op donderdag 11 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 8 t/m vrijdag 10 mei
naar Summercamp Heino in de provincie Overijssel. U wordt hierover apart geïnformeerd.
Mini- en avondvierdaagse
Van 13 t/m 16 mei kunnen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 deelnemen aan de mini-vierdaagse.
Van 3 t/m 6 juni 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 vindt plaats op de volgende dagen op alle locaties:
- Dinsdag 9 april van 8.20-9.00 uur.
- Woensdag 10 april van 8.20-9.00 uur.
De kosten voor inschrijving zijn € 6,00. Binnenkort ontvangt u een brief met meer informatie.
Anniedag
20 mei was de geboortedag van schrijfster Annie M.G. Schmidt. Deze dag is uitgeroepen tot de Annie M.G.
Schmidt dag. Daarom houden wij op al onze locaties op woensdag 22 mei een vossenjacht rondom onze school.
Korfbal
Woensdagmiddag 22 mei 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.
Ramadan. Waarom vasten de moslims?
Ramadan (6 mei t/m 4 juni) is de maand van vergeving in de breedste zin van het woord. Het is veel meer dan een
maand niet eten en drinken. Men denkt na over het leven, reflecteert het eigen gedag naar God, familie, vrienden
en de medemens. Men ondersteunt anderen die het minder hebben door schenkingen en hulp.
School op Seef
Wij vinden goede verkeerseducatie belangrijk voor onze kinderen. Als school hebben wij daarom besloten om
mee te doen met het “School op Seef” project. Dit gebeurt o.a. in samenwerking met een vakleerkracht verkeer.
Vanaf mei krijgen de kinderen van groepen 1 t/m 6 twee praktische verkeerslessen. Het oefenen begint op het
schoolplein met verschillende oversteeksituaties en fietsvaardigheidsopdrachten. Later brengen de kinderen alles
in de praktijk op de openbare weg rondom de school. Het kan dus zijn dat uw kind zijn of haar fiets mee naar
school moet nemen voor een praktische verkeersles. Dit krijgt u tijdig te horen.
Heeft u interesse om te helpen? Dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht.

www.obsdevogelenzang.nl

