Giraffenpraat
Januari 2018
Uit het Fluitketeltje van Annie M.G. Schmidt
Luchtpost voor dieren
Op één januari dan sturen de mensen
maar ook alle dieren, 't is werkelijk waar,
De vink schrijft een brief
en Kareltje Mus
en twee jonge roeken
Dat alles gaat dan met de luchtpost mee

elkaar mooie kaarten met groeten en wensen,
die wensen elkander Gelukkig Nieuwjaar:
aan haar zoetelief
stuurt een brief aan zijn zus
een brief aan hun moeke.
naar Overflakkee, of naar Heiligerlee.

De luchtpost staat klaar. Over veertien seconden
Die post is een pikzwarte kraai moet je weten,
Heeft soms het konijn

vertrekt hij naar Kaapstad of Zutfen of Londen.
hij roept: Kra, kra, kra! Hebt u niets vergeten?
nog een brief voor Berlijn?

Zomaar een versje van onze Annie. Met onze luchtpost willen wij alle kinderen, alle ouders en elkander het
allerbeste wensen voor 2018. We maken er een liefdevol en een succesvol jaar van!
Januari 2018
8
1e schooldag van het nieuwe jaar.
8
Anti-pestbeleid (PRIMA); leerlingen van groep 5 t/m 8 maken een sociogram.
8
Anti-pestbeleid (PRIMA); alle groepen houden een gesprek over de groepsregels.
11
Groep 4 krijgt bezoek van Centrum voor de Kunsten, thema “Vroeger en nu”.
15
Start screening: Cito Taal en Rekenen, groep 2.
15
Start screening: AVI en Drie-Minuten-Test, groep 4 t/m 7.
16
GMR: Aanvang 20.00 uur, locatie Vogelenzang Zuid.
16
Screening: Veilig Leren Lezen, wintersignalering.
19
Start screening: Cito Woordenschat, groep 3 t/m 7.
22
Start screening: Cito Begrijpend Lezen, groep 4 t/m 7.
22
Groep 8 bezoekt De Ring van Putten.
24
Start screening: Cito Rekenen, groep 3 t/m 7.
26
Screening: RATS groep 3-4, TTR groep 5, Cito Rekenen groep 6-7.
29
Start screening: Cito Spelling, groep 3 t/m 7.
Februari 2017
7
Open Dag.
9
Disco
Terugblik
Al een aantal jaren achter elkaar vieren wij kerst op Annie M.G. Schmidt met een buffet, gemaakt door ouders
van alle kinderen. De Annie is van alle culturen thuis en daar mogen we best trots op zijn. Wat zagen de tafels
er weer prachtig uit met al die gerechtjes. Echt heel bijzonder en allemaal heerlijk klaargemaakt en verzorgd.
Namens alle kinderen en leerkrachten, hartelijk dank voor uw culinaire bijdrage.

Terugkeer juf Carrie
Vanaf woensdag 10 januari start juf Carrie, na haar zwangerschapsverlof, weer gezellig in groep 4. Juf Carrie
gaat haar dagelijkse werkzaamheden weer uitvoeren op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Zoë, die de
vervanging heeft gedaan, gaat opnieuw vervangingswerkzaamheden doen. Dit keer in groep 4-5-6 Leonardo
van De Vogelenzang. Uiteraard blijft juf Zoë op maandag en dinsdag gewoon op de Kramersstraat voor haar
eigen groep 4.
Afscheid juf Barbara
Eindelijk is het dan zover, in januari begint juf Barbara in haar nieuwe rol van Bovenschools ICT Coördinator
(BIC). Zij ziet daar erg naar uit, haar wens is in vervulling gegaan. Juf Barbara wil zich volledig richten op haar
nieuwe taak en zij gaat dit niet combineren met klassentaken. Wij respecteren dat en wensen haar veel succes
in haar nieuwe functie. Gelukkig vallen Annie M.G. Schmidt en De Vogelenzang ook onder haar ICT-scholen.
Haar expertise behouden we .
Yvonne de Jong gaat de dagen overnemen in groep 5 op de dinsdag en woensdag. Juf Yvonne en juf Rinske zijn
samen al vol aan de slag voor de kinderen van groep 5.
Directievoering
Naast haar rol als evenementencoördinator gaat Yvonne vanaf januari ook voor de klas. Haar rol als
locatiecoach wordt overgenomen door Danique Exaltus-Voogt. Zij kent de school nog goed van een paar jaar
geleden in groep 5. Maaswijk kent ze ook goed. Als kind heeft zij daar bij haar ouders gewoond. Ze tennist bij
LTC.
In de zorg voor kinderen neemt Petra de Kock, intern begeleider en adjunct-directeur, de leiding. Zij wordt op
school ondersteund door en geeft leiding aan een onderwijskundig team bestaande uit een neuropsycholoog
en een orthopedagoog.
Schoolleiding
- Danique Exaltus en Aad Struijk
Interne begeleiding
- Petra de Kock en Corina Kraak
Management-assistent - Cathy Bodde
Locatiecoach
- Yolanda Bol (Bladergroenstraat)
Waarom nu al Engels op Annie M.G. Schmidt?
Hiervoor zijn 4 goede redenen!
Taalontvankelijkheid van kinderen
Kinderen kunnen heel gemakkelijk twee of meerdere talen tegelijkertijd aanleren. Door gebruik te maken van
de taalontvankelijkheid van jonge kinderen kunnen zij de taal "natuurlijk" verwerven. Geen stampen van
woordjes, maar gewoon spelenderwijs in de klas door middel van aansprekende activiteiten en uitdagend
lesmateriaal.
Cognitieve voordelen
Vroeg Engels is goed voor de totale taalontwikkeling van een kind en het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat
de cognitieve ontwikkeling en de algemene taalvaardigheid vooruit gaan bij het vroeg aanbieden van een
tweede taal.
Internationalisering
Binnen Europa zijn andere landen al ver vooruit met vroeg Engels. Zo is het in Duitsland sinds kort in sommige
deelstaten verplicht. In Nederland lopen we achter op deze Europese tendens.
Profilering van de school
Ouders vinden het in het kader van het internationaliseren erg belangrijk en kinderen vinden het maar wat leuk
om een vreemde taal te leren.
We gaan dit jaar het vak Engels van groep 1 t/m 8 structureel op de kaart zetten op Annie M.G. Schmidt en De
Vogelenzang met Groove.me.
Groove.me is de eerste complete, digitale lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen.
Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert!

Met Groove.me leer je echt Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten
verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.
Op de Plusklas willen wij, dat er aankomend schooljaar Engels en Italiaans gegeven wordt door vakleerkrachten
Yvonne de Jong en Hanneke van Oosten. Op onze Leonardo, hoofdbegaafden-onderwijs, wordt al met
vakdocenten gewerkt.
"Investeren in kennis begint bij de jeugd"
Juf Ursula gaat met haar 10 Pluskinderen van de Annie M.G. Schmidt en 17 kinderen van De Vogelenzang
meedoen met de W4Kangeroe. De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat
wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond
stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. En wat
is er leuker dan te laten zien dat je meer kunt dan jouw leraar van je had verwacht! Bovendien kun je nog leuke
prijzen winnen ook ...
Wiskunde zou eigenlijk door iedereen het allerleukste vak gevonden moeten worden. Waar vind je zo veel
uitdagende puzzels en hersenkrakers? Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je grijze
cellen in conditie houden met de hersengymnastiek van Kangoeroe.
W4Kangoeroe wordt in 2018 voor de 25e keer georganiseerd in Nederland!
Genoeg redenen dus om dit jaar mee te doen! De wedstijd is op 15 maart!
Screenings
In de maand januari worden diverse Cito toetsen afgenomen. Deze testen het langetermijngeheugen en zijn
methodeonafhankelijk. In groep 3 wordt nadrukkelijk het lezen getest, bij de kleuters van groep 2 worden de
Cito taal en rekenen afgenomen. 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).
Voortgezet onderwijs.
Groep 8 staat in teken van het schooladvies:
 Kinderen worden vanaf nu voorbereid op de laatste screening van groep 8, t.w. IEP.
 O.s.g. De Ring van Putten wordt bezocht op 22 januari (verdere informatie volgt)
 My College (v.o.), waarmee we samenwerken, is bezocht.
 Ouders worden uitgenodigd om over het definitief schooladvies van hun kind te praten.
 Onderwijskundige rapporten voor het v.o. worden ingevuld.
 Open Dag: My College, vmbo, op vrijdag 19 januari.
 Open Huis: De Ring van Putten, mavo-havo-vwo (TTO) op zaterdag 3 februari.
 De kinderen inschrijven voor een school voor v.o. liefst voor of op 15 maart.
Start 3e Leonardogroep
Door de groei binnen het Leonardo-onderwijs op heel het eiland Voorne Putten zullen we op De Vogelenzang
met ingang van februari uitbreiden met een 3e Leonardogroep. We zijn blij met de keuze van een extra groep,
zodat goed onderwijs ook voor hoogbegaafde kinderen gegarandeerd kan blijven.
Uw vragen en reacties
Voor al uw vragen over onze school kunt u bellen om een afspraak te maken.
M. Kramersstraat 2
0181-630433
W. Bladergroenstraat 45
0181-643406
Voor reacties op deze informatie kunt u mailen naar a.struijk@prokind-scholengroep.nl

