
    
              

               
 

 
 
 

 

  

Openbare basisschool De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt 

 

Nieuwsbrief maart 2021 

 
Voorwoord 
Met twee weken fysiek onderwijs in de klas en één week 
vakantie achter de rug mogen we vanaf maandag 1 
maart weer naar school. Een weekje rust heeft iedereen 
verdiend na het harde werk in de afgelopen weken.  
 
Uiteraard is Corona nog niet uit de scholen verdwenen 
en leven we nog steeds met de genomen maatregelen. 
We houden vol.  
 

Wist u dat..  
• We in alle groepen nog steeds meerdere keren per 

dag onze handen wassen. 

• We meerdere keren per dag de klaslokalen goed 
ventileren. 

• Alle groepen afzonderlijk pauzes hebben. 

• Het ons nog steeds gelukt is om geen enkele klas 
naar huis te sturen. 

• De gymlessen weer worden hervat. Elke les duurt 45 
minuten en tussentijds worden de materialen 
schoongemaakt.  

 

Groen- blauw schoolplein 
In de afgelopen maanden is er op locatie Annie M.G. 
Schmidt hard gewerkt aan het groen- blauwe 
schoolplein. Het mooie weer van de afgelopen week 
heeft er aan bijgedragen dat de kinderen snel gebruik 
kunnen gaan maken van het mooie plein. Uiteraard 
wordt het plein feestelijk geopend donderdag 4 maart. 
 
Voorleeskampioen 
Evie Giebel (Leonardo), Tess Dobbelaar (Noord), Keano 
Rozie (Zuid) en Mila Berenfinger (Annie M.G. Schmidt) 
hebben namens onze school meegedaan aan de 
voorrondes van de voorleeswedstrijden gemeente 
Nissewaard. Mila is de nieuwe voorleeskampioen van 
Nissewaard geworden. Wij feliciteren haar met dit 
mooie resultaat en wensen haar succes bij de regionale 
kampioenschappen. Alle deelnemers hebben een 
oorkonde ontvangen ter herinnering aan hun deelname. 
 

Bingo  
Onze jaarlijkse bingomiddag kan dit jaar niet doorgaan 
zoals wij gewend zijn, daarom houden we dit jaar een 
bingomiddag in de klas op donderdagmiddag 18 maart. 
Onder het genot van een hapje en drankje gaan we er 
een gezellige middag van maken. Uiteraard vallen er ook 
kleine prijsjes te winnen. 
 

 
 

 
 

Screeningen  
Vanaf 8 maart zullen wij bij de leerlingen van groep 3 tot 
en met 7 diverse Cito-toetsen afnemen. Deze testen het 
langetermijngeheugen en zijn methodeonafhankelijk. In 
groep 3 wordt nadrukkelijk het lezen getoetst. Onze 
school neemt tweemaal per jaar zo’n uitgebreide 
screening af. Door de periode van thuiswerken nemen 
wij nu de screening iets later af dan dat u gewend bent.  
 
Juist in deze tijd is het belangrijk om te weten hoe de 
kinderen presteren, zodat we ons aanbod, begeleiding 
en ondersteuning goed kunnen afstemmen op wat de 
kinderen nodig hebben.  
 
Zou u rekening willen houden met het maken van 
afspraken bij huisarts of tandarts in verband met het 
afnemen van de toetsen. De toetsen worden veelal in de 
ochtenden afgenomen. 
 
 
 

Maart 2021 
1 Gymlessen hervat.  
1 PRIMA project; groepsregels bespreken. 
1 Complimentendag. 
2 Groep 7V en 7N; Centrum vd Kunsten op 

school. 
3 Start plusklas. 
4 Groep 5/6V; Centrum vd Kunsten op school 
8-15 Screenings; CITO afname, groepen 3 t/m 7. 
9-10 IEP M8 afname, groep 8. 
11 Groep 5Z; Centrum vd Kunsten op school 
15 Start schooladviesgesprekken, groep 8. 
18 Groep 5aN; Centrum vd Kunsten op school. 
18 Bingomiddag onder schooltijd, in eigen klas. 
25 Groep 5bN; Centrum vd Kunsten op school. 
31 Paaslunch met creamiddag. 
31  Rapport 2 mee.  
 
April 2021 
1 Studiedag; kinderen vrij. 
2 Goede vrijdag; kinderen vrij. 
5 2e Paasdag; kinderen vrij. 
6 Contactavond. 
 

 
 
 
 
 

 



  

 
Rapport 2 groep 3 t/m 8 
Op woensdag 31 maart krijgt uw kind het tweede rapport 
van dit schooljaar mee. Via Social Schools krijgt u een 
uitnodiging om een gesprek in te plannen om de 
vorderingen van uw kind (betreft groep 1 t/m 7) met de 
leerkracht te bespreken. Wilt u rekening houden met het 
plannen van 10 minuten extra overgangstijd tussen 
broertjes/ zusjes. Wij zien het rapport graag voor de 
meivakantie terug op school. 

 
 

 
Mini- en avondvierdaagse  

Helaas moeten wij u mededelen dat zowel de 
Minivierdaagse als de Avondvierdaagse 2021 zijn 
geschrapt in verband met de Covid-19 maatregelen. 
 
Wel is het dit jaar mogelijk om aan de Avondvierdaagse 
Home Edition deel te nemen. Dit geschiedt geheel op 
individuele basis, dus niet in schoolverband. Nadere 
informatie hieromtrent volgt nog in een brief, in de media    
en op de AVD-website.

 
 
Mindfulness 
Alle groepen bij ons op school hebben al één of meerdere keren de training gekregen van juf Duygu of juf Babs. Voor de 
vakantie is er in diverse groepen weer een start gemaakt. Iedere groep krijgt tot de zomervakantie weer een serie van 
acht lessen.  
 

Nila staat op De Vogelenzang en De Annie M.G. Schmidt centraal voor mindfulness.  
Nila is een schildpad. Naast Nila heeft iedereen in de klas een klein schildpadje genaamd 
Nili (het nichtje van Nila).  
 
Schildpadden behoren tot het bijzonderste wat het dierenrijk ooit heeft voortgebracht. 
Schildpadden waren er namelijk al voor de dinosauriërs maar zijn nog niet uitgestorven.  
Ze hebben allerlei bijzondere kwaliteiten, namelijk: ze kunnen 250 jaar oud worden en 
gaan zuinig om met energie. Ze leggen meer dan 300 km af doordat ze volhardend zijn.  
Ze hebben een enorm aanpassingsvermogen en kunnen zich afsluiten wanneer dit nodig is.  
De verschillende standen van de ogen zorgen ervoor dat ze de wereld op verschillende 
manieren kunnen zien. Ze weten als geen ander wat rust is. Ze kunnen zich volkomen 
ontspannen waardoor ze geen stress ervaren. Rust, ontspannen zijn en geen stress ervaren 
is een doel van de aandachttraining. 
 
Mindfulness bevordert de concentratie van de kinderen en zij leren zo omgaan met 
eventuele stress. Het gaat om vriendelijk zijn en de dingen met aandacht doen. Kortom de 
kinderen leren hun rust te nemen voor zichzelf, maar ook in de groep.  

 
 
Social media   
Sinds een aantal weken zijn wij ook te vinden op Facebook. Volg ons om ook via deze weg op de hoogte 
blijven van onze leuke activiteiten en andere informatie.  
 
https://www.facebook.com/anniemgschmidtspijkenisse 
https://www.facebook.com/Obsdevogelenzang 

Uw vragen en reacties 
Schoolleiders 
Annie M.G. Schmidt  Danique Exaltus  0181-630433 

Noord, Trompetpad 2  Nikki Monster   0181-680707 
Noord, Trombonestraat 1 Marion Bork   0181-687010 
Zuid    Romy van Sintmaartensdijk 0181-636296 
Vriesland   Larissa Gundlach  0181-632311 
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