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De decembermaand is aangebroken. Een maand waarin de kinderharten sneller gaan kloppen. De school is weer 
prachtig aangekleed, dankzij de oudergroepen. We zijn trots op de school. We kijken met elkaar uit naar de 
gezellige dagen die deze maand ons gaat brengen.  
 

December 2019 
     2 Contactavond. 
     5 Sinterklaasviering. 
     9 Kerstknutselcircuit Annie M.G. Schmidt. 
    10 Gezond op school: groep 6V en 8V en de groepen 6 t/m 8A. 
    12 Groep 4 Vriesland: Centrum voor de Kunsten. 
    12 GMR- vergadering: 20.00 uur, J. Wagenaarstraat 2. 
    13 Kerstknutselcircuit De Vogelenzang. 
    16 Groepen 7 en 8 Leonardo: Start TTO- project. 
    17 Geen Plusklas. 
    18 Kerststukjes maken. 
    19 Kerstviering. 
    23  Start Kerstvakantie t/m 3 januari 2020. 
 

Januari 2020 
    6 1e schooldag van het nieuwe jaar. 
    6 Groepsregels bespreken. 
    7 Groepen 7: Start voorbereiden IEP. 
    7 Groepen 7 en 8 Leonardo; presentatie TTO- project, Ring van Putten. 
 

Goede doelen 
In oktober hebben kinderen van onze school artikelen verkocht voor “De Kinderpostzegelactie”. De kinderen van de 
Annie M.G. Schmidt en De Vogelenzang hebben gezamenlijk het geweldige bedrag van €5500,-- opgehaald voor de 
actie “Dakloze Kinderen”. Dit geld wordt gebruikt om de 8500 dakloze kinderen in ons land zich een beetje meer 
“thuis“ te laten voelen in Dakloze- en Vrouwenopvang in Nederland.  
Daarnaast hebben zij €1000,-- opgehaald voor de vakantiebank. Dit geld wordt besteed aan een week er tussenuit 
voor gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen. Uiteraard kan iedereen trots zijn op deze hulp aan kinderen in 
Nederland die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Voor “Jantje Beton” is door onze kinderen de totale opbrengst van € 7200-- opgehaald. Daarvan wordt de helft 
gebruikt voor het vergroenen van onze schoolpleinen.  
 

Sinterklaas 
Sinterklaas is weer in het land. We hopen dat de Sint ook dit jaar de weg naar school weer weet te vinden. 
Voor donderdag 5 december geldt: 

• De kinderen brengen hun surprise in overleg met hun leerkracht op woensdag 4 december om 14.15 uur of 
donderdag 5 december om 08.15 uur naar hun eigen klas.  

• De pauzehap hoeft die dag niet meegenomen te worden; denkt u wel aan de lunch? 

• Ouders met peuters kunnen Sint een handje geven in de hal: op alle locaties van De Vogelenzang van 12.00 tot 
12.15 uur. Daarna gaat ons programma weer verder in de klassen tot 14.00 uur. 

• Ouders kunnen op de Annie M.G. Schmidt, locatie Kramersstraat, de intocht van Sint op het plein bekijken om 
10.00 uur. De intocht van De Vogelenzang is op iedere locatie om 8.45 uur. Ook daar zijn ouders welkom op het 
plein. 

• Ouders met peuters kunnen Sint een handje geven in de hal van de Kramersstraat van 13.45 tot 14.00 uur. 
 

TTO-project de Ring van Putten-Leonardo groep 7-8 
De leerlingen van 4 atheneum TTO, TweeTalig Onderwijs en leerlingen uit de Leonardo groep 7-8 hebben een 
gezamenlijk TTO-project. Het doel hiervan is het creatief uitwerken van een zelf geschreven sprookje in het Engels 
door de leerlingen in samengestelde groepen. Van maandag 16 t/m donderdag 19 december 2019 wordt het 
project uitgewerkt, inclusief het filmen. De afronding en de presentatie gebeurt op dinsdag 7 januari op OSG De 
Ring van Putten. Ouders van betrokken leerlingen krijgen hierover nog verdere informatie. 
 



Giraffenpraat / In Vogelvlucht 
 

Bulletin 
December 

 
Verkeersbegeleiders mini-vierdaagse 
Hierbij doen wij een oproep aan ouders die verkeersbegeleider willen zijn tijdens de mini-vierdaagse. Om als school 
deel te kunnen nemen aan de mini-vierdaagse zijn wij door de organisatie verplicht gesteld om verkeersregelaars te 
regelen. Dit kunnen (groot)ouders, broers, zussen en of overige familieleden of vrienden zijn (boven de 18 jaar). 
Als u zich op wilt geven als verkeersregelaar dient u vóór 13 december de onlinecursus te hebben voltooid. Deze 
cursus is gratis en duurt gemiddeld 1 uur. U kunt zich opgeven per locatie op onderstaande mail. 
Voor locatie Zuid   og.zuid@gmail.com 
Voor locatie Noord  og.noord@gmail.com 
Voor locatie Vriesland  og.vriesland@gmail.com 
Voor Annie M.G. Schmidt oramgs2019@gmail.com 
 
Kerstzaalvoetbaltoernooi 
De gemeente Nissewaard organiseert ook dit jaar weer een kerstzaalvoetbaltoernooi voor kinderen van groep 7 en 
8. Dit toernooi zal plaatsvinden in de kerstvakantie op maandag 30 december en vrijdag 3 januari 2020. Inschrijven 
voor dit toernooi kan tot 7 december. Voor meer informatie: https://www.actiefinnissewaard.nl.  
 

Vuurwerk 
Vuurwerk mag ook dit jaar worden verkocht op de officiële verkoopdagen. Op die dagen dient het vuurwerk via de 
kortste route naar huis te worden gebracht, want het is niet toegestaan vuurwerk bij je te hebben. 
Afsteken van vuurwerk is toegestaan tussen 31 december 2019 vanaf 18.00 uur en 1 januari 2020 tot 02.00 uur. 
Het is vanzelfsprekend dat wij op school geen vuurwerk willen zien! Wij vertrouwen erop dat u er toezicht op 
houdt, dat uw kind geen vuurwerk mee naar school neemt.  
 

                  Kerstfeest     

 

Donderdag 19 december  verzoeken wij uw kind een tas mee te geven met daarin: 

• een bord 

• bestek 

• een beker 

• een soepkom 
 

Wilt u alles (ook de tas) voorzien van de naam van uw kind.  
De leerlingen van de groepen 7 en 8 Leonardo kunnen dit woensdag 18 december meenemen  i.v.m. het TTO- 
project. 
 
Donderdag 19 december vieren wij ons Kerstfeest op school. 
Om 17.15 uur begint het kerstdiner. De deur gaat 10 minuten voor aanvang open. 
Let op: Kinderen van de locatie Trombonestraat en Trompetpad komen alleen via de hoofdingang binnen. 
 

Om 18.30 uur is de maaltijd afgelopen. De kinderen komen met een in de klas, zelfgemaakte lampion naar buiten 
en lopen met alle kinderen van de klas en de leerkracht een rondje door de wijk. Alle groepen lopen achter elkaar. 
De ouders mogen langs de route kijken. Alleen de hulpouders (herkenbaar aan een hesje) lopen de route mee. De 
route wordt per locatie bekend gemaakt. De tocht eindigt in de eigen klas. Pas als alle klassen binnen zijn, 
verzoeken wij u om uw de kind(eren) op te halen in de klas.  
 
 

WIJ WENSEN IEDEREEN GEZELLIGE FEESTDAGEN TOE! 
NATUURLIJK HOPEN WE IEDEREEN IN HET JAAR 2020 WEER IN GOEDE GEZONDHEID OP SCHOOL TE ZIEN! 

 

 


