
    
              

               
 

 
 
 

 

  

Openbare basisschool De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt 

 

Nieuwsbrief januari 2022 

Voorwoord  
Allereerst de beste wensen voor 2022, maar in het 
bijzonder wensen wij u een goede gezondheid toe. We 
hopen dat iedereen fijne dagen met elkaar heeft gehad.  
 
Wel of geen thuisonderwijs was tot afgelopen maandag 
nog even spannend. Alle voorbereidingen waren voor 
de vakantie al getroffen. Voor de sociaal-emotionele en 
cognitieve ontwikkeling is het van groot belang dat de 
school open blijft. We kijken er naar uit alle kinderen 
maandag weer op school te zien!  
 

Wist u dat..  
• er na iedere vakantie extra aandacht wordt besteed 

aan de groepsvorming en pestbeleid.  

• groep 1-2 de komende weken werkt aan het thema 
dinosaurussen.  

• de nieuwe rekenmethode ‘’Wereld in getallen 5’’ 
voor groep 3 t/m 8 eerste veelbelovende resultaten 
laat zien.  
 

Voortgezet onderwijs 
Groep 8 staat in het teken van het schooladvies: 
● Kinderen worden vanaf nu voorbereid op de laatste 
screenings van groep 8, t.w. IEP. 
● Ouders worden in februari uitgenodigd om over het 
onderwijskundig rapport en schooladvies van hun kind 
te praten. 
● Wij adviseren ouders een kijkje te nemen op de 
website van verschillende scholen. 
● Leerlingen moeten voor 15 maart ingeschreven zijn 
bij een school voor het voortgezet onderwijs. 

 
 
 
 

Screenings 
In de maand januari worden gewoonlijk diverse Cito-
toetsen afgenomen. Deze testen het 
langetermijngeheugen en zijn methodeonafhankelijk. In 
groep 3 wordt nadrukkelijk het lezen getest.  
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).

Beeldgebruikvoorkeuren 
Binnen het platform van Social Schools kan het gaan om het gebruik van beeldmateriaal binnen Social Schools, de 
website van de school, eventueel social media zoals Facebook, plaatselijke media zoals de krant, de schoolgids en video 
opnamen ten behoeve van onderwijskundige doeleinden.  
Zonder specifieke toestemming mogen en kunnen wij geen beeldmateriaal delen. Het is daarom belangrijk dat alle 
bovenstaande voorkeuren worden ingevuld. Via Social Schools is het eenvoudig om de beeldvoorkeuren van je 
kind(eren) te regelen.  
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Januari 2022 
10 1e schooldag van het nieuwe jaar. 
10 Anti-pestbeleid (PRIMA): Alle groepen 

houden een gesprek over de groepsregels. 
10 Anti-pestbeleid (PRIMA): Leerlingen van 

groep 5 t/m 8 maken een sociogram. 
10 Groepen 1-2Z en V; Centrum voor de 

Kunsten op school. 
11-12 Gezond op school; groepen 7 en 8. 
17 Start Nationale Voorleesdagen. 
21 Groep 7Z en 6-7V; Techniek les door 

vakdocent. 
24 Start screening CITO. 
24 Groepen 1-2N; Centrum voor de Kunsten op 

school. 
25-26 IEP screening groep 8. 
28 Groepen 8; bezoeken Ring van Putten. 
 

Februari 2022 
1 Groepen 7; Theater de Stoep. 
3 Groep 5Z; Centrum voor de Kunsten op 

school. 
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Onderwerp: Heropening scholen per 10-01-2022 

 

Spijkenisse, 7 januari 2022 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),   

 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar 2022. Dit jaar begint met een goed bericht. Het kabinet heeft nl. 
besloten dat de scholen in het basisonderwijs hun deuren weer mogen openen vanaf maandag 10 januari a.s.  We zijn 
blij met de opening van de scholen. Schoolsluitingen hebben gevolgen voor kinderen en zijn lastig voor u als ouders. Wel 
zullen we in de komende periode nog steeds te maken hebben met het tekort aan leraren. Ook al proberen we dat 
zoveel mogelijk te voorkomen, het is niet uit te sluiten dat daardoor klassen soms tijdelijk thuis komen te zitten.  
 
De coronamaatregelen zijn na de kerstvakantie onveranderd. Deze zijn: 
 

• Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet mogelijk, zij worden 
dan maximaal door één ouder/verzorger naar school gebracht.   

• Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in vaste groepen. Voor De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt geldt dat u 
bericht ontvangt wanneer de plusklas en huiswerkbegeleiding weer opstart. 

• Er is het dringend advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) om twee keer 
per week een zelftest te doen. De scholen gaan deze zelftesten niet uitvoeren bij de leerlingen. De zelftests 
geven wij aan de kinderen uit de bovenbouw mee. 

• Ook is nog steeds het dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in de gangen. 
Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. In de klas mag het 
mondkapje af.  

 
Heeft u vragen over deze brief, neemt u dan contact op met de directie van uw school. 
 
Dank voor uw begrip, blijf gezond en zorg goed voor uzelf en elkaar. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens bestuur en directie, 

 
Erwin Boom, bestuurder Prokind Scholengroep  
Maarten Groeneveld, bestuurder VCPO Spijkenisse 
 


