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Juni /juli 2019
Trots
De resultaten van de eindtoets IEP zijn binnen. De leraren van groep 8 hebben deze IEP-toets samen voorbereid
met het concept Samen Leren Inhoud Geven. Het resultaat mag er zijn. Natuurlijk is het fijn dat onze groep 8leerlingen van Annie M.G. Schmidt en De Vogelenzang wederom prima resultaten hebben. Onze vier groepen 8
hebben allemaal boven de bovengrens van de inspectie gescoord. Resultaat: Goed.
De kinderen, ouders en leraren worden van harte gefeliciteerd met dit fantastische resultaat!
Hieronder ziet u het overzicht:
Normtabellen IEP- eindtoets
Gewichten %
8 Zuid-Vriesland: 33%
Ondergrens: 74,9
Land. Gem. : 76,9
Bovengrens: 78,9
Score : 82,2

8 Noord : 16%
Ondergrens: 77,6
Land. Gem. : 79,7
Bovengrens: 81,6
Score : 85,6

8 Leonardo: 0%
Ondergrens: 80,0
Land. Gem. : 82,0
Bovengrens: 84,0
Score : 87,4

8 AMGS: 3%
Ondergrens: 79,6
Land. Gem. : 81,6
Bovengrens: 83,6
Score : 85,5

Juni 2019
3-6 Avondvierdaagse.
3
Start screeningsweken.
7
Vertrek Estron Runners; locatie Zuid.
10
Pinksteren; kinderen vrij.
14
Schoolreis: groep 1 t/m 7, familiepark Drievliet.
17
Afname IEP- toets groep 7.
18
Groepen 3 Noord; natuurexpeditie rondom school.
18
MR- vergadering; locatie Noord, 16.30 uur.
24
Groepen 7; atletiekochtend.
25
Groep 3 en 4 Zuid; natuurexpeditie rondom school.
25
GMR- vergadering; locatie Zuid, 20.00 uur.
28
Roosterdag, kinderen heel de dag vrij.
Juli 2019
2
Groep 3 en 4 Vriesland; natuurexpeditie rondom school.
2
Laatste week plusklas.
9
Groepsplaatsing.
9
Afscheid groep 8; bowlen.
10
Eindejaarsfeest; talentenshow.
15
Kennismaking nieuwe groep: 13.15-13.45 uur.
15
Musical: Groep 8 Leonardo; aanvang 19.30 uur.
16
Musical: Groep 8 Zuid en Noord; aanvang 19.30 uur.
17
3e rapport.
18
Start zomervakantie: Kinderen vrij t/m vrijdag 30 augustus.
Avondvierdaagse
De avondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van maandag 3 t/m donderdag 6 juni. De startplaats is locatie Noord.
Wij starten maandag t/m woensdag om 18.00 uur. Overige informatie heeft u inmiddels ontvangen via Digiduif.

www.obsdevogelenzang.nl

Screenings
U bent gewend dat er op twee momenten in het schooljaar screenings worden afgenomen, namelijk in de periode
januari/februari en mei/juni. Tijdens de screeningsperiodes wordt bekeken welk niveau uw kind heeft t.o.v.
andere leerlingen van zijn/haar leeftijd. Om dit te bepalen gebruiken wij CITO-toetsen voor de volgende
vakgebieden: Taal, Rekenen, Spelling, Technisch Lezen en Begrijpend Lezen. Aan de hand van de behaalde
resultaten wordt er hulp geboden aan leerlingen die onder het gemiddelde of ver boven het gemiddelde scoren.
Groep 7 krijgt een nieuwe methode-overstijgende toets namelijk de IEP-advieswijzer. Het is een voorloper van de
IEP-eindtoets die in groep 8 wordt gegeven en sluit dus perfect aan.
Schoolreis
De groepen 1 t/m 7 gaan vrijdag 14 juni naar familiepark Drievliet. De organisatie onder leiding van de
oudergroepen is in volle gang. Voor vragen kunt u uiteraard bij één van hen terecht. Alle ins en outs over deze
dag krijgt u in een aparte schoolreisbrief.
Roosterdag
Op vrijdag 28 juni gaat het team de roosters maken voor volgend schooljaar en tevens worden de kinderen
doorgesproken. De kinderen zijn op deze dag vrij.
Lio-ers
Wij bedanken de Lio-ers Babs, Daphne, Jennefer en Lisanne. Wij waarderen hun enorme inzet voor onze school
en wensen deze collega’s veel succes in de toekomst.
Nieuwe Lio-ers die zich volgend schooljaar bij ons team gaan voegen zijn: Demi, Demy, Elvira, Kirsten en Marit.
We zijn blij dat deze collega’s voor onze school gekozen hebben en wensen hen veel succes op De Vogelenzang en
Annie M.G. Schmidt.
Gevonden voorwerpen
Mist u een drinkbeker, sieraden of eventuele kledingstukken van uw kind(eren)? Vraag er even naar bij de
leerkracht. We hebben op school gevonden voorwerpen die niet opgehaald worden.
Zomerlezen met de VakantieBieb!
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen in de zomervakantie is
daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een ruime
selectie van digitale kinderboeken (e-books). Voor ieder kind vanaf 6 jaar is er iets leuks te vinden. Ook voor
volwassenen is er genoeg te vinden. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl
Schoolvakantie en studiedagen 2019-2020
Herfstvakantie
21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie
23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie
17-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag / Pasen
10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie
20-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren
01-06-2020
Zomervakantie
17-07-2020 t/m 28-08-2020
Roosterdag

24-06-2020

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe
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
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