
    
              

               
 

 
 
 

 

  

Openbare basisschool De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt 

 

Nieuwsbrief oktober 2022 

Voorwoord  
Er is hard gewerkt om een basis voor een fijne sfeer in 
de klas te leggen. In alle groepen zijn er 
groepsactiviteiten gedaan en de groepsregels zijn met 
elkaar gemaakt. Het inoefenen van de groeps- en 
schoolregels krijgt veel aandacht. Teach Like a 
Champion vormt hiervoor de basis.   
 
Op de studiedag van 4 oktober gaan alle leraren aan de 
slag met de schoolontwikkeling. Dit bestaat uit het 
maken van groepsplannen en er vindt scholing plaats 
voor het nieuwe lesmodel dat de leraren gebruiken.  
 

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 na de herfstvakantie start met 

BSO voor kinderen uit de groepen 1 t/m 3 voor de 
locaties Vriesland en Zuid. Voor meer informatie, 
neem contact op met Klein Maar Dapper. 

• Klein Maar Dapper na de herfstvakantie start met 
peuterdagopvang op locatie Noord. 
 

Kinderboekenweek thema: Gi-ga-groen 
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, 
zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut 
bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en 
een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is 
overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken 
en te doen. 
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte 
natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het 
moois van de natuur te zien! Leer over bijzondere 
dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder 
in spannende verhalen over woeste buitenavonturen of 
verwonder je over prachtige natuurillustraties in 
prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten. 
De Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-groen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Kinderboekenweek is een leesbevorderingsfeest 
waar jaarlijks 90% van de basisscholen aan meedoet. De 
Kinderboekenweek wordt dit jaar bij ons op school 
gehouden van woensdag 5 oktober tot en met vrijdag 
14 oktober. Op 5 oktober vindt er een feestelijke 
opening plaats. Als afsluiting is er vrijdag 14 oktober 
een voorleesshow.   
 

 
 
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.  
Met vragen hierover kunt u terecht bij Kelody Langezaal 
(k.langezaal@nissewijs.nl). 

 
 
 
 

Oktober 2022 
  3 Week van de opvoeding. 
  3 Slootles; groepen 5 Zuid en Vriesland. 
  3 Centrum voor de Kunsten op school; groepen  

1-2 Vriesland. 
  4 Studiedag; kinderen vrij. 
  5 Opening Kinderboekenweek. 
  5 School op Seef; groepen 1 t/m 3 Noord. 
  6 Centrum voor de Kunsten op school; 

groepen 4 Zuid en Vriesland. 
10 Dag van de Duurzaamheid. 
10 Centrum voor de Kunsten op school; groepen  

1-2 Zuid. 
11 Theater de Stoep; groepen 3. 
14 Voorleesshow, afsluiting Kinderboekenweek.  
18 Dorpskerk; groep 7 AMGS. 
19 Drempelonderzoek groep 8. 
20 School op Seef; groepen 4 t/m 6 Noord. 
24-28 Herfstvakantie. 
31 Groepsregels bespreken.  
 
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. 
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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 

 

 

 

 

Week van de opvoeding thema 2022: Samen delen, samen weten 
Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert van 3 tot en met 9 oktober weer de Week van de Opvoeding. De Week draait 
om ontmoeting en uitwisseling van kennis met, voor en door ouders, mede-opvoeders en professionals. Samen delen, 
samen weten. 
 
Voor elke opvoeder is het belangrijk om verbinding te maken, met elkaar als opvoeders, maar ook met anderen uit de 
omgeving die bij de opvoeding betrokken zijn. Vooral nu, na een lange tijd van fysieke afstand is dit vaak weer extra fijn 
en ook nodig. Door kennis en ervaringen te delen komen we dichter bij elkaar en door samen te delen weten we meer. 
Daarom is het thema van de Week van de Opvoeding 2022: Samen delen, samen weten. 
 
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/ 
  

Dag van de Duurzaamheid   
Op 10 oktober is het weer de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs! Op deze dag doen duizenden scholen mee 
aan een duurzame actie. Van een les over afvalscheiding of een conferentie op een 
Hogeschool tot het meedoen aan de Voorleesactie. 
We staan met elkaar voor grote duurzame uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan energie, 
klimaat, gezondheid en armoede. In de samenleving van morgen is duurzaamheid het 
nieuwe normaal.  
Op school zijn alle groepen 6 gestart met het project ‘’Pak@ Afval the Game’’. Aan de hand van de opdrachten in de 
leskliko leren kinderen alles over het belang van afval scheiden en afval voorkomen. Ze onderzoeken hoe ze zelf een 
bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de hoeveelheid afval in hun gemeente. Daarnaast worden ze 
gestimuleerd om hun kennis te delen met andere kinderen en volwassenen in hun omgeving, zodat ze samen met hen 
echt het verschil kunnen maken voor het milieu! 
 
 

Thema herfst groep 1-2 
De komende weken wordt er in de kleutergroepen gewerkt aan het thema herfst. 
De klas wordt met de kinderen omgetoverd in het thema. Het themaboek ‘De 
blaadjesdief’ staat centraal.  
 
 
 
 
 

 

Gymnastiek 
Bewegingsonderwijs vinden wij erg belangrijk voor onze leerlingen. Vanaf 3 oktober doen wij mee aan het actieve 
lesprogramma ‘’Gooi jij de bal door?’’. Johan van der Voorn komt drie weken de gymlessen verzorgen voor groep 3 tot 
en met 8. In drie opeenvolgende gymlessen ontdekken kinderen op actieve en speelse wijze dat je als team meer kan 
bereiken dan in je eentje. Dit lesprogramma wordt georganiseerd door het Nederlandse Handbal Verbond.  
 
Opbouw van de lessen  
Les 1: Wat kan ik? Leer wat jouw kracht is en bouw aan je zelfvertrouwen.  
Les 2: Wat kunnen we samen? Leer wat jouw rol binnen een team kan zijn en ontdek hoe je het beste kunt 
samenwerken voor het beste resultaat.  
Les 3: Wij zijn één team! Samen strijden voor hetzelfde doen, dat maakt een team.  
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