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Voorwoord  
Uit de schoolgids  
Het anti-pestbeleid staat bij ons hoog in het vaandel.  
Een kind moet zich immers veilig voelen in de groep, wil 
het tot leren kunnen komen.  
 
Driemaal per jaar (na de herfst-, kerst- en meivakantie) 
vullen de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 
individueel een formulier in. De leerkrachten maken 
een overzicht van de uitslagen van de hele groep 
(sociogram). Naar aanleiding van deze uitslagen worden 
er gesprekken gevoerd met de hele groep en met 
kinderen 1 op 1. Tevens wordt er door de leerlingen 
aangegeven welke kinderen zij als pester ervaren en 
wie als slachtoffer wordt gezien. Zowel met de 
aangevers, als de pesters en slachtoffers worden 
gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. Ook de 
ouders worden hierin betrokken. 

 
Tweemaal per jaar vullen de kinderen van de groepen 5 
t/m 8 een vragenlijst in waarop zij zichzelf een cijfer 
geven met betrekking tot hun welbevinden, 
doorzettingsvermogen, verschillende sociale 
vaardigheden en veiligheidsbeleving. Deze formulieren 
vormen het uitgangspunt voor een pedagogisch plan 
van aanpak, zowel klassikaal als individueel. Natuurlijk 
worden hierover ook gesprekken gevoerd met de 
betrokken ouders, indien dit nodig mocht zijn.  
 
Mochten er thuis, in de familie of in de buurt zaken 
spelen waar wij als school van op de hoogte zouden 
moeten zijn, vragen wij u deze vooral aan de leerkracht 
door te spelen. Wij gaan hier uiterst discreet mee om! 
Het kan ons enorm helpen om het gedrag van uw kind 
beter te kunnen interpreteren en het te steunen als het 
ergens mee zit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wist u dat..  
• de kinderen uit groep 1-2 champignons hebben 

gekweekt?  

• alle kinderen vanuit het Jeugdeducatiefonds een 
boek hebben meegekregen voor de herfstvakantie?   

• er op iedere locatie kledingcontainers van ‘stichting 
voor klein en groot’ staan. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

November 2022 
1 School op Seef; groepen 4 t/m 6 Noord. 
4 Techniekmiddag, groep 1 t/m 8 techniekles. 
4 Lootjes trekken, groep 5 t/m 8 en 

groep 4-5N. 

7  Centrum voor de Kunsten, 
groepen 1-2 AMGS. 

7 Week van Respect. 
8  Bezoek MyCollege, groepen 8. 
11  Nationaal schoolontbijt. 
12  Aankomst Sint en pieten in Nederland. 
15  Sintknutselcircuit Vogelenzang. 
16  Sintknutselcircuit AMGS.  
17 1e Rapport. 
21 Start contactavond groep 1 t/m 8. 
22  School op Seef groepen 1 t/m 6 

Vriesland. 
24 Schoen mee Vogelenzang, i.v.m. schoen 

zetten. 
24  Schoentje zetten groep 1-3 AMGS. 
28-2 Pietengym tijdens de gymles. 
29  School op Seef groepen 1 t/m 6 

Vriesland. 
30  School op Seef groepen 1 t/m 6 Zuid. 
 
December 2022 

5  Sinterklaas viering. 
7  School op Seef groepen 1 t/m 6 Zuid. 
14 Foute kersttruiendag. 
 
 
 

4 



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 

 
                                           www.obsdevogelenzang.nl                   obsdevogelenzang 
                                                    www.amgschmidt.nl      anniemgschmidtspijkenisse 

 

 

 

 
 

 

Lezen  
De kinderboekenweek was weer een groot succes. In het thema ‘Gi-ga groen’ hebben we een leuke opening en 
afsluiting gehad. In deze week was er extra veel aandacht voor leesbevordering. Onder leesbevordering wordt verstaan: 
het stimuleren van de leesmotivatie (zin en interesse in lezen), het leesplezier (genieten van lezen), het leesgedrag (veel 
en vaak lezen) en de literaire competenties (inzicht in het boekenaanbod, inzicht in verhalen en teksten, een oordeel 
kunnen geven over een boek et cetera).  
De leesconsulente van onze school heeft op iedere locatie groepsbezoeken gedaan en daar zijn we ontzettend blij mee. 
Lezen behoort tot de basisvaardigheden en daar hebben we veel aandacht voor. Er is een bibliotheek op school, 
dagelijks tijd voor vrij lezen en er zijn vaste ruil- en voorleesmomenten met een betrokken groep oudervrijwilligers 
 

Surprises  
Op vrijdag 4 november trekken de kinderen van groep 4-5 Noord en alle groepen 5 t/m 8 lootjes voor de Sintviering in 
hun groep. De brief over het maken van surprises ontvangt u via Social Schools. De kinderen krijgen geld van de 
oudergroep mee om een cadeautje te kopen. Let op: voor de overige groepen neemt de Sint een cadeautje mee. 
 

Veilig naar school 
Iedereen wil dat zijn kind veilig naar school kan lopen of fietsen. Het is belangrijk dat de kinderen daar wat hulp bij 
krijgen. Laura Verbruggen-Vriese is onze vakleerkracht verkeer via organisatie School op Seef. Zij is samen met de 
schoolleider de verbinder tussen school, politie, gemeente en andere organisaties. De lessen zijn gestart en met veel 
plezier worden er op het schoolplein en in de wijk allerlei situaties geoefend.  
 
We hebben uw hulp ook nodig. Het is altijd een komen en gaan van auto’s, fietsers en voetgangers rondom de school. 
Het levert soms gevaarlijke situaties op. Aan u willen we ook met nadruk vragen om te kijken naar uw eigen gedrag in 
het verkeer. Met name het alert zijn op de toegankelijkheid van de stoep voor voetgangers, mensen met een 
kinderwagen en mindervaliden als u uw kind met de auto naar school brengt. Samen maken we hierin het verschil! 
 

1e Rapport  
Op donderdag 17 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport van dit schooljaar mee. U kunt 
zich via Social Schools opgeven voor de contactavond om het rapport te bespreken. U ontvangt hiervoor een 
uitnodiging. We zien de rapportmap graag uiterlijk in de eerste schoolweek van januari weer terug op school.  
 

Week van Respect  
In de Week van Respect richten wij ons op onze kinderen: de generatie van de 
toekomst. Wat zij jong leren, nemen zij de rest van hun leven mee. Respectvol 
samenleven begint daarom, onder andere, op school. Iedere dag zetten docenten en 
leerkrachten zich in om leerlingen respect voor zichzelf, elkaar en hun omgeving mee te 
geven. De Respect Foundation maakt zich hard om hen hierin te ondersteunen met 
expertise en enthousiasme. 
Tijdens de Week van Respect kunnen alle deelnemende scholen rekenen op inspiratie, 
(les-)materialen en gastlessen, om de kinderen volop te activeren. 
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