
    
              

               
 

 
 
 

 

  

Openbare basisschool De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt 

 

Nieuwsbrief november 2021 

Voorwoord  
In onze school is persoonlijk meesterschap de kracht 
van onze leraren. Wij zijn proactief en willen continu 
leren. Teamleren vormt de basis van onze lerende 
organisatie. ‘’Samen leren inhoud geven’’ en ‘’Alleen 
gaat sneller, samen kom je verder’’ beïnvloeden ons 
teamleren.  
 
Bij ons op school werken alle collega’s van hetzelfde 
leerjaar samen in parallelteams. Samen kijken zij naar 
het beste onderwijs voor de kinderen en stellen het 
kind en zijn ontwikkeling centraal. U kunt hierbij denken 
aan het gezamenlijk voorbereiden van de rekenles, 
maar ook sparren over groepsvormende activiteiten.  
 

Wist u dat..  
• de huiswerkbegeleiding op alle vestigingen na de 

herfstvakantie van start is gegaan. Heeft u hierover 
nog vragen, neem dan contact op met de 
leerkracht. 

• op locatie Vriesland wordt iedere woensdag van 
8.30-9.45 uur een open-deur ochtend 
georganiseerd. Hier kunt u vragen stellen over 
verschillende thema’s aan collega’s van het 
kansenbeleid. 

• de verlengde dagarrangementen en het sportinstuif 
een groot succes waren. 

• Komende maanden er meer verlengde 
dagarrangementen georganiseerd gaan worden. 

• De groepen 8 een kijkje gaan nemen op 
verschillende scholen in het Voorgezet Onderwijs. 
 

Nationaal schoolontbijt 
Op vrijdag 5 november vindt het Nationaal 
Schoolontbijt plaats. We gaan samen op school 
ontbijten. Het Nationaal Schoolontbijt dient goede 
doelen. Het laat op een speelse, feestelijke manier zien 
hoe goed en lekker ontbijten is. Het initiatief is in 2003 
ontstaan uit een maatschappelijk idee van een aantal 
ambachtelijk bakkers. Zij wilden het belang van een 
gezond ontbijt onder de aandacht brengen van zoveel 
mogelijk schoolkinderen en hun ouders. Het begon 
klein: vijf basisscholen deden mee met een proef 
waarbij kinderen met hun juffen en meesters samen 
aan tafel gingen voor een feestelijk ontbijt. Inmiddels is 
het Nationaal Schoolontbijt uitgegroeid tot een 
zelfstandig en breed gesteund initiatief waaraan 
jaarlijks ruim een half miljoen kinderen deelnemen op 
zo’n 2.500 scholen en kinderopvanglocaties. 
 

Het ontbijtpakket wordt samengesteld volgens de 
richtlijnen van het Voedingscentrum en bevat een 
keuze aan gezonde ontbijtproducten. Bij het 
ontbijtpakket ontvangen de scholen voor alle groepen 
aansprekend lesmateriaal. Zo wordt ontbijten nog 
leuker en beter! 
We stimuleren bij de kinderen het besef dat een goed, 
dagelijks ontbijt belangrijk is. Het is een onmisbare 
maaltijd. Elk jaar kiest het Nationaal Schoolontbijt een 
goed doel, dat draait om het welzijn en de gezondheid 
van kinderen. Voor deelname aan Het Nationaal 
Schoolontbijt doneert de school een symbolisch bedrag 
van € 0,55 per ontbijtje. Thuis niet ontbijten hoor! 
 

 
 
 

November 2021 
1 Schoof op Seef; Annie M.G. Schmidt. 
2 School op Seef; locatie Noord. 
2 MR-vergadering Annie M.G. Schmidt. 
3 School op Seef; locatie Noord. 
4 School op Seef; locatie Zuid. 
5 Nationaal schoolontbijt. 
5 Lootjes trekken, groep 5 t/m 8. 
8 School op Seef; locatie Vriesland. 
8 Centrum voor de Kunst; groepen 3N. 
8 Week van Respect. 
9 MR-vergadering De Vogelenzang. 
12 Centrum voor de Kunst; groepen 3V en 3Z. 
13 Aankomst Sint en pieten in Nederland. 
15 School op Seef; locatie Vriesland. 
16 Sint knutselcircuit. 
18 Pietendans Deemove groepen 3 en 4 Noord. 
19 Pietendans Deemove groepen 1-2 Noord. 
22 Pietendans Deemove groepen 1 t/m 4 

Vriesland. 
25 Pietendans Deemove groepen 1 t/m 4 Zuid. 
25  1e Rapport. 
25 Schoen zetten. 
26 Strooipieten. 
26 Pietendans Deemove groepen 1 t/m 4 Annie 

M.G. Schmidt. 
29 Start contactavond groep 1 t/m 8. 
 
December 2021 
3 Sinterklaasviering. 
7 Dag van de vrijwilliger. 

7 Kerst knutselcircuit4 



  

Surprises  
Op vrijdag 5 november trekken de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes voor de Sintviering in hun groep. De brief over het 
maken van surprises ontvangt u via Social Schools. De kinderen krijgen geld van de oudergroep mee om een cadeautje 
te kopen. Let op: voor de overige groepen neemt de Sint een cadeautje mee. 

 
Veilig naar school 
Iedereen wil dat zijn kind veilig naar school kan lopen of fietsen. Het is belangrijk dat de kinderen daar wat hulp bij 
krijgen. Laura Verbruggen-Vriese is onze vakleerkracht verkeer via organisatie School op Seef. Zij is samen met de 
schoolleider de verbinder tussen school, politie, gemeente en andere organisaties. De lessen zijn gestart en met veel 
plezier worden er op het schoolplein en in de wijk allerlei situaties geoefend.  
 
We hebben uw hulp ook nodig. Het wordt nu later licht en het is altijd een komen en gaan van auto’s, fietsers en 
voetgangers rondom de school. Het levert soms gevaarlijke situaties op. Aan u willen we ook met nadruk vragen om te 
kijken naar uw eigen gedrag in het verkeer. Met name het alert zijn op de toegankelijkheid van de stoep voor 
voetgangers, mensen met een kinderwagen en mindervaliden als u uw kind met de auto naar school brengt. Samen 
maken we hierin het verschil! 

 
Voortgezet onderwijs  
De jaarlijkse scholenmarkt voor de scholen van het voortgezet onderwijs in de Olympiahal vindt ook dit jaar niet plaats. 
De middelbare scholen gaan kinderen en ouders op een andere manier voorlichten. Voor meer informatie verwijzen wij 
u naar de websites van de scholen in het voorgezet onderwijs.  
 

1e Rapport  
Op donderdag 25 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport van dit schooljaar mee. U kunt 
zich via Social Schools opgeven voor de contactavond om het rapport te bespreken. U ontvangt hiervoor een 
uitnodiging. We zien de rapportmap graag uiterlijk in de eerste schoolweek van januari weer terug op school.  
 

Terugblik kinderboekenweek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uw vragen en reacties 

Schoolleiders 
Annie M.G. Schmidt  Danique Exaltus  0181-630433 

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

 


