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Kriskras door de schoolgids 
Sociale Media 
Steeds meer leerlingen zijn in het bezit van een mobiele telefoon. Het kan handig zijn te weten wat er in het leven 
van leerlingen gebeurt, ouders te informeren over de vorderingen van hun kinderen of nog even wat vragen stellen 
voor een toets of huiswerk. Maar er kleven ook risico’s aan: sociale media zijn vluchtig, gemakkelijk en kunnen een te 
vriendschappelijke verstandhouding in de hand werken. Er zijn scholen die een gedragscode hebben opgesteld: 
regels waar leraren en leerlingen zich aan moeten houden als ze contact hebben via bijvoorbeeld WhatsApp. Andere 
scholen worstelen er mee of laten het aan de leraren over. Je mag van leraren een goed stel hersens verwachten: dat 
zij hun voorbeeldrol serieus nemen, een professionele houding aannemen en de gezagsverhouding in stand houden. 
Een school moet gebruik van sociale media omarmen, maar dan wel met heldere omgangsvormen. Dat begint met 
praten. Omgang met sociale media is nu al een onderdeel van de lessen in sociale vaardigheden. Sociale media zou in 
de “toekomst” een verplicht vak op de basisschool kunnen worden. 
 

Oktober 2019 
1 Teldatum. 
2 Voorlichtingsavond groepen 8 De Vogelenzang: Aanvang 19.00 uur op locatie Zuid, J. Wagenaarstraat 2. 

  2 Ontruimingsoefening. 
  3 Groep 6/7 en 7/8 Leonardo gaan naar Ahoy Discover Challenge. 
  4 Groepen 4 Noord: Kunstenaar in de klas. 
  7 Voorlichtingsavond groep 8 Annie M.G. Schmidt: Aanvang 19.00 uur locatie W. Bladergroenstraat 45. 
  7 Week van de opvoeding t/m 13 oktober. 
  9 Techniekmiddag: Groep 1 t/m 8 technieklessen. 
11 Kinderboekenmarkt: Locatie Noord en Annie M.G. Schmidt. 
11-18 Groepen 5: Waterles. 
15 Groepen 5: Theater de Stoep. 
16 Afsluiting Kinderboekenweek Annie M.G. Schmidt. 
17 Afsluiting Kinderboekenweek De Vogelenzang. 
21 Herfstvakantie t/m 25 oktober. 
29 Groep 6V, 8V en groepen 6-8A: Gezondheid op school. 
29 Groep 8N: Bezoekt My College. 
30 Drempelonderzoek groep 8. 
31 Groepen 8 Annie M.G. Schmidt en Vriesland: Bezoeken My College. 
 

November 2019 
1 Groep 3N: Centrum voor de Kunsten in de klas. 
1 Groep 8 Zuid: Bezoekt My College. 

 

1 oktobertelling 
1 Oktober is de datum waarop scholen aan het Ministerie van Onderwijs doorgeven hoeveel leerlingen zij op school 
hebben. Vorig jaar op 1 oktober telde De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt samen rond de 790 leerlingen. Dit jaar 
zijn dat er 805. U merkt dat ouders onze school weten te vinden. Wij krijgen vragen van ouders of er wachtlijsten 
zijn. Door de spreiding van onze school in verschillende wijken kunnen wij op alle locaties van onze school kleuters 
plaatsen. Er is geen wachtlijst. De prognose is dat we 1 oktober 2020 weer een toename krijgen van leerlingen. 
 

Ontruimingsoefening 
Op iedere locatie binnen onze school houden wij 2 keer per jaar een ontruimingsoefening. 1 Maal per jaar is dit een 
voor aangekondigde ontruiming en 1 maal per jaar wordt het vooraf niet gemeld bij kinderen en leerkrachten. 
Deze oefening is uiteraard bedoeld voor de veiligheid bij calamiteiten van onze kinderen en teamleden. De BHV-ers 
binnen onze school zijn verantwoordelijk voor deze ontruiming.  
 

Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is een leesbevorderingsfeest waar jaarlijks 90% van de basisscholen aan meedoen. De 
Kinderboekenweek wordt dit jaar bij ons op school gehouden van woensdag 25 september tot en met donderdag 17 
oktober. Medewerkers van De Boekenberg komen op school voorlezen uit boeken over het thema “Op reis”. Ter 
afsluiting vindt er op woensdag 16 oktober op de Annie M.G. Schmidt en donderdag 17 oktober op De Vogelenzang 
een voorleesshow plaats.  
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Kinderboekenmarkt 
Op vrijdag 11 oktober houden wij op locatie Noord, Trompetpad 2 en Annie M.G. Schmidt, M. Kramersstraat 2 een 
kinderboekenmarkt. Veldboeket Lectuur uit Numansdorp is aanwezig met een verzameling prentenboeken en 
leesboeken. Op locatie Noord is dit jaar ook een Engelse boekenmarkt. Na schooltijd is er gelegenheid om met uw 
kind(eren) de boeken te kopen. De kinderen van groep 7 en 8 kunnen eventueel ook onder schooltijd de boeken 
kopen. Van de opbrengst worden boeken voor onze school aangeschaft. 
 

Gezondheid op school 
Dit schooljaar hebben wij een samenwerkingsverband met Annelies van der Voorde, kinderdiëtist van 
diëtistenpraktijk Food4life. Zij zal dit schooljaar voorlichting aan bepaalde groepen in de bovenbouw verzorgen. De 
kinderen krijgen voorlichtingen in de klas met als hoofddoel het ontwikkelen van een gezondere leefstijl middels o.a. 
kennisoverdracht en praktijkervaring. U ontvangt een nieuwsbrief van Food4life waarin Annelies zich aan u voorstelt. 
 

Meubilair 
In de herfstvakantie wordt Annie M.G. Schmidt geheel voorzien van nieuw meubilair. Net voor de herfstvakantie 
wordt het oude meubilair opgehaald. Om deze wisseling zo geordend mogelijk te laten verlopen vragen wij alle 
kinderen in de groepen 3 t/m 8 een tas, met naam voorzien, mee te nemen naar school. De inhoud van de kastjes 
wordt in de eigen tas op school bewaard. We kijken uit naar de mooie klaslokalen. 
 

Van de schoolpenningmeester 
Zoals u van ons gewend bent ontvangt u in september of oktober het verzoek voor de vrijwillige bijdrage. Voor de 
ouders van De Vogelenzang geldt dat u via Social Schools een betaalverzoek krijgt. In de mail zit een betaallink waar 
u gebruik van kunt maken.  We willen u verzoeken om de eerste betaling van het schoolgeld zo spoedig mogelijk in 
orde te maken. Met vragen hierover kunt u terecht bij Cathy Bodde. De ouders van Annie M.G. Schmidt hebben 
inmiddels een betaalverzoek ontvangen. Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester van de oudervereniging 
Esther Bonnier.  
 

 

 
 
1. Wat is Stichting Leergeld? 
2. Wat doet Stichting Leergeld? 
3. Voor welke kinderen is Stichting Leergeld? 
4. Hoe werkt Stichting Leergeld? 
5. Ons werkgebied (geheel Voorne-Putten) 

Voor meer informatie: www.leergeld-voorne-putten.nl 
 

Week van de Opvoeding Thema 2019: Hand in hand 
De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Wat is een goede opvoeding? Wat vind 
je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? In heel Nederland kun je tijdens de Week workshops, 
webinars, lezingen of andere activiteiten bezoeken. De Week is van maandag 7 tot en met zondag 13 oktober 2019. 
 
Opvoeden doe je niet alleen, maar samen. Hand in hand met ouders of opvoeders, spelen ook de school, 
sportvereniging, buren, vrienden en familie een rol in de opvoeding van het kind. Zij vormen samen de omgeving 
waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed. Hoe beter opvoeders en betrokken organisaties samenwerken en 
elkaar versterken, hoe beter het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien. De Week  is een mooi moment om de 
handen ineen te slaan. Voor meer informatie: www.weekvandeopvoeding.nl.  
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!” 
 

Uw vragen en reacties 
Locatiecoaches 
Zuid    Romy van Sintmaartensdijk 0181-636296 
Noord, Trompetpad 2  Hanneke van Oosten  0181-680707 
Vriesland   Larissa Gundlach  0181-632311 
Noord, Trombonestraat 1 Marja Leeman   0181-687010 
Annie M.G. Schmidt  Danique Exaltus  0181-630433 

http://www.leergeld-voorne-putten.nl/

