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START VAN EEN NIEUW SCHOOLJAAR MET CONTINUROOSTER 
We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Samen met de ouders en de kinderen 
maken we er weer een mooi en leerzaam schooljaar van. We kijken ernaar uit de kinderen maandag in hun nieuwe 
klas te ontvangen. Zorgt u naast een pauzehap en drinken ook voor een lunchpakket en drinken.  
 

September 2019 
  2 1e schooldag. 
  2 PRIMA: Groepsregels bespreken. 
  9  Start programma Drempelonderzoek voor de groepen 8.  
10 Voorlichtingsmiddag genodigden Plusklas; aanvang 14.45 uur. 
11 Schoolfotograaf; Annie M.G. Schmidt. 
11 Start Jantje Beton. 
12 Start voorlopig adviesgesprekken groep 8. 
13 Inleveren ouderverklaringen. 
16 School op Seef; “Schoolbrengweek”.  
16 Start Plusklas De Vogelenzang. 
18 Gezond op School; groep 6-8V, 6-7-8A. 
18 Start Plusklas Annie M.G. Schmidt. 
19 GMR-vergadering op locatie Zuid om 20.00 uur. 
20 Schoolfotograaf; De Vogelenzang. 
23 High Five; Kick-off sportevenement gemeente Nissewaard groep 4 t/m 8 Annie M.G. Schmidt (A). 
23 Voorlichtingsavond groepen 1-2; aanvang 19.00 uur. 
24 High Five; Kick-off sportevenement gemeente Nissewaard groep 4 t/m 8 De Vogelenzang (NLZV). 
24 Voorlichtingsavond groepen 3 t/m 7; aanvang 19.00 uur. 
25 Opening Kinderboekenweek. 
25 Einde Jantje Beton. 
 

Oktober 2019 
1 Voorlichtingsavond groepen 8NLZV; aanvang 19.00 uur op locatie Zuid, J. Wagenaarstraat 2. 
7 Voorlichtingsavond groep 8A; aanvang 19.30 uur locatie W. Bladergroenstraat 45. 

 

Bereikbaarheid locatiecoaches 
Op iedere locatie kunt u met uw vragen en opmerkingen over de school contact opnemen met de locatiecoach. 
Uiteraard gaat u met uw vragen over uw kind naar de leerkracht. 
 
Annie M.G. Schmidt Danique Exaltus   0181-630433  M. Kramersstraat 

    0181-643406  W. Bladergroenstraat 
De Vogelenzang 
Noord   Hanneke van Oosten  0181-680707 Trompetpad 
Noord /Leonardo Marja Leeman   0181-687010 Trombonestraat (ingang Trompetpad) 
Zuid    Romy van Sintmaartensdijk 0181-636296  J. Wagenaarstraat 
Vriesland  Larissa Gundlach  0181-632311 Pampasgras 
 

Brengen en halen van de kinderen 

• De ouders van de leerlingen van groep 1-2 mogen hun kind(eren) tot de deur van het lokaal brengen. 

• De ouders van de leerlingen van groep 3 mogen kind(eren) tot de kerstvakantie tot de deur van het lokaal 
brengen en daarna tot de schooldeur.  

• De ouders van de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 kunnen hun kind(eren) brengen tot de schooldeur. 

• Bij het ophalen wachten de ouders buiten het schoolgebouw op hun kind(eren). 

• De deur gaat 5 minuten voor aanvang van de school open. 

• De kinderen komen zelfstandig binnen, onder toezicht van de leerkrachten. 

• Tien minuten voor schooltijd, wordt er toezicht gehouden op het schoolplein door leerkrachten. 
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Schoolfotograaf 
Op woensdag 11 september komt de schoolfotograaf op Annie M.G. Schmidt. Alle kinderen worden op locatie 
M. Kramersstraat gefotografeerd.  
Op vrijdag 20 september komt de schoolfotograaf op De Vogelenzang. Hier worden alle kinderen op hun eigen 
locatie gefotografeerd. U ontvangt hierover nog een informatiebrief. 
 

Schoolbrengweek 
Dit is een week waarin we ouders en leerlingen oproepen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te 
gaan. Voor meer info www.ROVZH.nl. Zet alvast 16 t/m 20 september in uw agenda. 
 

Kick-off High Five 
Op maandag 23 en dinsdag 24 september doet onze school weer mee aan de jaarlijkse High Five Kick-Off. 
De groepen 4 t/m 8 houden een gezamenlijk sportevenement georganiseerd door de combifunctionarissen van 
Nissewaard. U ontvangt hierover een informatiebrief. 
 

Voorlichtingsavonden 
Tijdens deze avond maakt u kennis met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Daarnaast wordt u geïnformeerd over 
leerstof, methoden en de aanpak in de klas. Vorderingen van uw kind komen deze avond niet aan de orde.  Alle 
avonden beginnen om 19.00 uur. Om 18.45 uur gaan de deuren open. De informatieavond vindt plaats in het eigen 
lokaal van de kinderen.  Op de voorlichtingsavonden van groep 8 krijgt u informatie over het voortgezet onderwijs. 
Let op, de voorlichtingsavond van groep 8 Annie M.G. Schmidt begint om 19.30 uur. 
 

Wij zullen elkaar niet pesten. 
1 Wat is pesten? 

• Iemand pijn doen door te slaan of te schoppen. 

• Iemand buitensluiten of over iemand roddelen. 

• Pesten is pas pesten wanneer het langdurig is en herhaaldelijk voorkomt. 

• De pestkop is altijd sterker dan de gepeste leerling. Wanneer er twee ongeveer even sterke leerlingen elkaar 
plagen of met elkaar vechten, is er geen sprake van pesten. 

 

2 Pesten past niet. 

• Pesten wordt op onze school niet toegestaan. 
 

3 Afspraken met leerlingen: 

• Alle volwassenen zullen pestkoppen laten stoppen met pesten. 

• Pestkoppen zullen gesprekken krijgen met hun leerkracht. 

• Pestkoppen die iets hebben vernield, draaien voor de kosten op. 

• Gepeste leerlingen kunnen altijd met hun probleem terecht bij een volwassene op school. 

• Gepeste leerlingen krijgen hulp van de leerkrachten en andere volwassenen op onze school. 

• Andere leerlingen kunnen ‘nee’ zeggen tegen pestkoppen, door: 
1. Naast de gepeste te gaan staan. 
2. Een volwassene in te schakelen. 

 
4 Afspraken met volwassenen: 

• Alle volwassenen reageren wanneer zij zien dat iemand gepest wordt. 

• Alle volwassenen komen tussenbeide en melden op school dat er gepest is/wordt. 

• Aan de pestkop wordt verteld dat afgesproken is, dat pesten niet wordt toegestaan. 

• Aan de pestkop wordt verteld dat er een gesprek volgt met de groepsleerkracht. 
 

5 Afspraken met de ouders: 

• De school staat open voor signalen over pesten. 

• Ouders kunnen bij de groepsleerkracht terecht als hun kind wordt gepest. 

• Ouders worden ervan op de hoogte gesteld, als hun kind in ernstige mate pest of gepest wordt. 

• Ouders van gepeste kinderen stellen bij problemen de leerkracht of de directie op de hoogte.  

• Ouders van gepeste kinderen nemen in het kader van de veiligheid niet het recht in eigen hand. 


