
    
              

               
 

 
 
 

 

  

Openbare basisschool De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt 

 

Nieuwsbrief augustus - september 2022 

Voorwoord  
We hopen dat iedereen heeft genoten van een 
prachtige zomervakantie. Het is fijn om alle kinderen 
weer op school te zien. De lokalen zien er weer 
fantastisch uit en helemaal klaar om de kinderen te 
ontvangen.  
 

Wist u dat..  
• er op locatie Noord in de vakantie hard gewerkt is 

om twee nieuwe prachtige lokalen op te leveren. 

• op locatie Noord bijna alle lokalen voorzien zijn van 
nieuw meubilair. 

• de school en het schoolplein een rookvrij gebied 
zijn.  

• u bij vragen altijd telefonisch contact kan opnemen 
met de leerkracht of locatieleider. 
 

Bereikbaarheid 
Mocht uw kind wegens ziekte of andere 
omstandigheden niet naar school toe kunnen komen, 
dan vragen wij u dit voor 8.15 uur telefonisch aan ons 
door te geven.  
 
AMGS, Kramersstraat   0181-630433 
AMGS, Bladergroenstraat  0181-643406 

Noord, Trombonestraat 1  0181-687010 
Noord, Trompetpad 2   0181-680707 
Zuid     0181-636296 
Vriesland    0181-632311 

 

Voorlichtingsavond, ouder-kind gesprekken 
In het begin van het schooljaar vindt de jaarlijkse 
voorlichtingsavond plaats in groep 1 t/m 4. Dit is een 
algemene informatieavond waarin u kennis maakt met 
de leerkracht, geïnformeerd wordt over de leerstof, 
methoden en de aanpak in de klas. 
Vanaf groep 5 willen we graag in gesprek met u en uw 
kind om elkaar beter te leren kennen en u te betrekken 
bij de dagelijkse gang van zaken op school. Ook de 
vorderingen in de klas en de verwachtingen die we met 
elkaar hebben, spreken we uit.  
We noemen dit de ouder-kind gesprekken. U krijgt 
bericht om in te schrijven via Social Schools. Op de extra 
voorlichtingsavond voor groep 8 krijgt u informatie over 
het voortgezet onderwijs. U ontvangt over deze 
voorlichtingsavond nog verdere informatie. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Augustus 2022 
22          1e Schooldag. 
22 PRIMA: Groepsregels bespreken. 
23 Oversteekles: groep 4-5A (AMGS). 
25  Voorlichting voor genodigden Plusklas 
  19u op Noord, Trompetpad 2. 
 

 September 2022 
   2 Inleveren ouderverklaring. 
   5 Start Ouder-kind gesprekken groep 8.  
   9  Start lessen Schiedams LEF. 
   9 Schoolfotograaf. Informatiebrief volgt.  
 12 Voorlichtingsavond groepen 1-4. 
 12 Start Ouder-kind gesprekken groep 5-7. 
 12-16 Nationale schoolbrengweek. 
 13 Inloop veilige schoolomgeving, locatie 

Noord. 
 13-16 Start plusklas. 
 16 Centrum voor de Kunsten: groep 3abA, op 

school. 
 19 Ontruimingsoefening (gepland). 
 20 Bezoek Dorpskerk: groep 7aN. 
 22 Centrum voor de Kunsten: groep 4A, op 

school. 
 23 Centrum voor de Kunsten: groep 3abN, op 

school. 
 26 Centrum voor de Kunsten: Groepen 1-2N, 

op school. 
 26 Slootjesles groep 4-5N en groep 5N. 
 27 Project Afval the Game: groepen 6. 
 27 Bezoek Dorpskerk: groep 7bN. 
 27 Slootjesles groep 5-6L en groep 5A. 
 28 MR-vergadering; 19.00 uur. 
 29 Centrum voor de Kunsten: groep 4N en      

4-5N, op school. 
 30 Centrum voor de Kunsten: groep 3V en 3Z, 

op school. 
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 Oktober 2022 
   4 Studiedag; kinderen vrij. 
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Huiswerkbegeleiding  
Het afgelopen schooljaar hebben we succesvol het project rondom huiswerkbegeleiding afgerond. We  
willen “de Studiebol” ontzettend bedanken voor de fijne samenwerking. Dit jaar beraden we ons over de invulling 
van de huiswerkbegeleiding.   
 

Groepsvorming   
Tijdens de eerste weken van het jaar wordt er stevig ingezet op 
groepsvorming. We leren elkaar kennen, maken samen groepsregels en 
besteden aandacht aan regels die gelden in de school. Wij maken altijd 
gebruik van het PRIMA-project. Een bewezen aanpak om pesten op 
school te voorkomen en te verminderen. Daarnaast zorgen de 
technieken van ‘’Teach Like a Champion’’ onder andere voor een 
plezierig schoolklimaat met rust in de klassen, actieve leerlingen en de 
zogeheten efficiënte routines voor structuur in de klas.  
 
Vanaf week 3 starten we weer schoolbreed met de lessen uit de 
Schiedams-LEF leskisten. De LEF-kist zorgt ervoor dat het onderwerp 
diversiteit op een luchtige manier bespreekbaar wordt gemaakt.  
 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
De rol van de SMW-er is om ouders/verzorgers en leerlingen te ondersteunen door middel van adviezen, gesprekken 
en/of door te verwijzen. De schoolmaatschappelijk werkster is de brug tussen het onderwijs en de zorg. 
  
U kunt bij de schoolmaatschappelijk werkster terecht met vragen over: 

-          Gedragsverandering bij uw kind. 
-          Veranderingen in uw gezin. 
-          Opgroeien met zusje, broertje en/of nieuwe gezinsleden. 
-          Wegwijs worden in een wirwar van instanties. 
-          Informatie over trainingen en spel- en praatgroepen voor kinderen. 
-          Uw overige vragen over het welzijn van uw kind. 

Mocht u willen praten over bovenstaande onderwerpen, dan mag u bellen of e-mailen. 
Uiteraard kunt u ook de leerkracht een afspraak met de SMW-er laten maken voor u. 
 
Schoolmaatschappelijk werkster De Vogelenzang:  
Sophie Leeman s.leeman@kwadraad.nl 0640903706 
 
Schoolmaatschappelijk werkster Annie M.G. Schmidt: 
Ellen van Dijkhuizen e.vandijkhuizen@kwadraad.nl 0638292735 
 

Klein maar dapper 
Na een aantal mooie jaren en een prettige samenwerking op locatie Vriesland en Annie M.G. Schmidt zal “Klein maar 
dapper” nu ook een peuterdagopvang gaan openen op locatie Noord. Vanaf 31 oktober, de dag na de herfstvakantie, is 
het mogelijk om uw peuter één of meerdere dagen naar de opvang te brengen.  
Op locatie Zuid start vanaf dezelfde datum een BSO, voor locatie Zuid en Vriesland. In eerste instantie voor groep  
1 t/m 3 en dat zullen we langzaamaan uitbreiden.  

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.kleinmaardapper-spijkenisse.nl en voor vragen 

kunt u mailen naar mail@kleinmaardapper-spijkenisse.nl  
 
 
 
 
 

 
Heeft u vragen en/of reactie over deze nieuwsbrief, dan kunt u altijd contact opnemen met Danique Exaltus. 

directie@devogelenzang-nissewijs.nl of directie@amgschmidt-nissewijs.nl 
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