
    
              

               
 

 
 
 

 

  

Openbare basisschool De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt 

 

Nieuwsbrief oktober 2021 

Voorwoord  
De eerste schoolmaand zit erop. Iedereen heeft zijn 
plekje en routine weer gevonden en er wordt zoals 
gewoonlijk hard gewerkt. De ouder- kind gesprekken in 
groep 5 tot en met 8 en ook de voorlichting in groep 1 
tot en met 4 hebben plaatsgevonden. Wat fijn dat wij 
iedereen weer fysiek hebben mogen ontvangen in onze 
school. Uit de reacties horen we dat ouders dat ook fijn 
vinden.  
 

Wist u dat..  

• de logopediste elk najaar op school komt om de 
oudste kleuters die hiervoor in aanmerking komen 
te screenen. Er wordt o.a gekeken naar de 

taalontwikkeling en de articulatie.  
• Klein Maar Dapper (peuterdagopvang) in oktober 

10 jaar bestaat.  

• vanuit de NPO-gelden er op alle locaties o.a. nieuw 
kleutermateriaal is aangeschaft. 

• wij met behulp van corona subsidies 
studiebegeleiding hebben gefaciliteerd na schooltijd 
op alle locaties. Dit start na de herfstvakantie. 

• wij een nieuwe samenwerking zijn gestart met de 
ABN AMRO Foundation. 
 

Kinderboekenweek thema: Worden wat je wil 
Van kok tot dokter en van brandweervrouw tot vlogger. 
Kinderboeken zijn ideaal om over beroepen na te 
denken of te fantaseren. Het is ook erg leuk om met 
kinderen te kijken wat voor verschillende beroepen er 
zijn en wat erbij komt kijken als je voor een bepaald vak 
kiest.  
 
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 6 oktober tot en met vrijdag 
15 oktober. Op 6 oktober vindt er een feestelijke 
opening plaats. Als afsluiting is er vrijdag 15 oktober 
een voorleesshow plaats.   
 
Op deze dag wordt ook de LEF-dag georganiseerd. Op 
deze dag mag ieder kind écht zichzelf zijn. Dit kan door 
middel van haardracht, kleding, schoenen etc. 
uitgedragen worden. De nadruk ligt op jezelf durven 
zijn.  Het is een afsluiting van een reeks lessen van 
Schiedams Lef die in de klas zijn gegeven   
 
 

 
 
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 telden De 
Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt samen rond de 845 
leerlingen. Dit jaar zijn dat er 892. U merkt dat ouders 
onze school weten te vinden. Door de spreiding van 
onze school in verschillende wijken kunnen wij op alle 
locaties van onze school kleuters plaatsen. Dit 
schooljaar zijn wij weer met twee extra groepen 
gestart. Onze school heeft inmiddels 45 groepen. 
 

 

Oktober 2021 
  1 Teldatum. 
  4 Week van de opvoeding. 
  5 Studiedag; kinderen vrij. 
  6 Opening Kinderboekenweek. 
  6 Verlengd Dag Arrangement, dag 2. 
  6 Voorlichtingsavond groep 8 Noord en 

Leonardo. 
  7 Centrum voor de Kunsten op school; groep 

4Z en 4V. 
  7 Voetbalclinic JOZ locatie Vriesland van 14-15 

uur. 
  8 Opening rookvrije pleinen door Wethouder 

Struijk, locatie Noord. 
11 Voorlichtingsavond groep 8 Annie. 
12 Verlengd Dag Arrangement, sportinstuif. 
12 Voorlichtingsavond groep 8 Vriesland. 
13 Drempelonderzoek groep 8. 
15 Afsluiting Kinderboekenweek.  
15 LEF-dag.  
18-22 Herfstvakantie. 
25 Groepsregels bespreken.  
25 School op Seef, groep 1A t/m 6A. 
26 School op Seef, groep 1N t/m 3N. 
27 School op Seef, groep 4N t/m 6N. 
28 School op Seef, groep 1Z t/m 6Z. 
29 Techniekmiddag, groep 1 t/m 8 techniekles. 
 
November 2021 
5 Nationaal schoolontbijt. 
5 Lootjes trekken, groep 5 t/m 8. 
8 Week van Respect. 
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Van de schoolpenningmeester 
In oktober ontvangt u via Social Schools een betaalverzoek voor het voldoen van de vrijwillige school- en 
schoolreisbijdrage. In de mail zit een betaallink waar u gebruik van kunt maken. De organisatie van een aantal 
activiteiten is al in volle gang. U kunt hierbij denken aan: Sint, kerst en de schoolreis. Wij willen u eraan herinneren hoe 
belangrijk het voor ons is om op tijd te betalen en hopen daarom dat u rekening houdt met de vervaldatum. 
Met vragen hierover kunt u terecht bij Kelody Langezaal (k.langezaal@prokind-scholengroep.nl) 

 

Week van de opvoeding thema 2021: Vertel eens.. 
Vertel eens... is de uitnodiging om het gesprek met elkaar aan te gaan. Tijdens de Week van de Opvoeding worden door 
heel het land activiteiten georganiseerd rond dit thema. 
Grijp de Week van de Opvoeding ook aan als moment om het gesprek aan te gaan met je buren, familie en vrienden. 
Iedereen heeft een verhaal om te delen. Een verhaal waarmee we elkaar kunnen inspireren. Een verhaal waar we met 
elkaar van kunnen leren. Of een verhaal dat om een goed gesprek vraagt. Al deze verhalen mogen er zijn en mogen 
gehoord worden. Vertel eens... 
 
De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Wat is een goede opvoeding? Wat vind je 
belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? In heel Nederland kun je tijdens deze week workshops, webinars, 
lezingen of andere activiteiten bezoeken. De week van de opvoeding is van maandag 4 tot en met zondag 10 oktober 
2021. Voor meer informatie: www.weekvandeopvoeding.nl.  
Op school kunt u naast de leerkracht terecht bij Larissa Gundlach en Corina Kraak. Larissa en Corina zitten in de 
werkgroep “Alle Kinderen Doen Mee!” 
https://www.nissewaard.nl/kindregelingen/  
 

Huiswerkbegeleiding  
Vanaf maandag 25 oktober wordt op diverse locaties het zogenoemde “verlengde dagarrangement” aangeboden.  
Wat houdt dit in?  
In het kort betekent het dat er huiswerkbegeleiding én clinics zullen worden aangeboden van 14.30-16.30 uur. Op welke 
dagen het verlengde dagarrangement wordt aangeboden vindt u in het schema hieronder. Het verlengde 
dagarrangement wordt georganiseerd door de Studiebol, een studiebegeleidingsinstituut uit Spijkenisse.  
 
Leerlingen van groep 5 tot en met 8 zijn welkom om na schooltijd te investeren in zichzelf. Vanaf 14.30 tot 15.30 uur 
wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden, waarbij de leerlingen hun huiswerk kunnen maken of leren, of extra 
verdiepende of verbredende stof kunnen maken onder begeleiding van iemand die tips/uitleg geeft of overhoort. Door 
de leerlingen extra tijd aan te bieden, hoeven zij dat bijvoorbeeld minder thuis te doen. 
 
Om 15.30 uur beginnen de clinics. Clinics zijn bedoeld om al spelenderwijs geleerde theorie te automatiseren. U kunt 
denk aan rekenen zoals de tafels, maar ook spelling of begrijpend lezen. De clinics duren tot 16.30 uur.  
U kunt uw zoon of dochter opgeven voor het verlengde dagarrangement. U krijgt voor de herfstvakantie meer 
informatie over hoe u uw kind kunt opgeven.  
Het verlengde dagarrangement is een unieke samenwerking waarbij we leerlingen de kans geven nog meer te groeien 
op een leuke manier, want uiteindelijk is dat wij willen bereiken: leren is leuk! 

 
 Locatie Dagen (dagen zouden kunnen wijzigen door de hoeveelheid aanmeldingen) 

Annie MG Schmidt  Dinsdag en donderdag 

Vogelenzang Zuid Maandag, woensdag en vrijdag 

Vogelenzang Noord Maandag, woensdag en vrijdag 

Vogelenzang Vriesland Maandag, woensdag en vrijdag 

 
 
 Uw vragen en reacties 

Schoolleiders 
Annie M.G. Schmidt  Danique Exaltus  0181-630433 

Noord, Trombonestraat 1 Nikki Monster   0181-687010 
Noord, Trompetpad 2  Marion Bork   0181-680707 
Zuid    Romy van Sintmaartensdijk 0181-636296 
Vriesland   Larissa Gundlach  0181-632311 

 

https://www.nissewaard.nl/kindregelingen/

