Openbare basisschool De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt

Nieuwsbrief augustus - september 2021

Voorwoord
We zijn bijna klaar om jullie te ontvangen. Op alle
locaties wordt de laatste hand gelegd om de kinderen
een mooie start van het nieuwe schooljaar te bieden.
We heten iedereen van harte welkom na een
welverdiende vakantieperiode. We hebben er zin in.

Wist u dat..
•
•
•
•
•
•
•

de school en het schoolplein een rookvrij gebied is.
op locatie Vriesland en Zuid alle lokalen voorzien
zijn van een nieuw keukenblok.
we dit jaar aan de slag gaan met verlengde
dagarrangementen.
we ons nog steeds houden aan geldende
maatregelen. Handen wassen, ventileren enz.
u bij vragen altijd telefonisch contact kan opnemen
met de leerkracht of schoolleider.
we jaarlijks minimaal twee ontruimingsoefeningen
doen. Eén gepland en één ongepland.
Marion Bork tijdens haar zwangerschapsverlof
vervangen wordt door Laurien Rooimans. U kunt
dus voor schoolzaken ook bij Laurien terecht.

Bereikbaarheid schoolleiders
Op iedere locatie kunt u met uw vragen en
opmerkingen over de school contact opnemen met de
schoolleider. Uiteraard gaat u met uw vragen over uw
kind naar de leerkracht.
Annie M.G. Schmidt

Danique Exaltus

0181-630433
0181-643406

M. Kramersstraat 2
W. Bladergroenstraat 45

De Vogelenzang
Noord
0181-687010

Nikki Monster
Trombonestraat 1

Noord
0181-680707

Marion Bork
Trompetpad 2

Zuid
0181-636296

Romy van Sintmaartensdijk
J. Wagenaarstraat 2

Vriesland
0181-632311

Larissa Gundlach
Pampasgras 12

Augustus 2021
30
1e Schooldag.
30
PRIMA: Groepsregels bespreken.
September 2021
7
Voorlichting voor genodigden Plusklas.
10
Inleveren ouderverklaring.
13
Start Ouder-kindgesprekken groep 5-8.
14-17 Start plusklas.
14-21 Inschrijving Verlengd Dag Arrangement.
17
Start lessen Schiedams LEF.
20
Voorlichtingsavond groepen 1-2.
21
Schoolfotograaf Annie M.G. Schmidt.
21
Groepen 5: Theater de Stoep.
21
Voorlichtingsavond groepen 3 en 4.
24
Schoolfotograaf Vogelenzang.
27
Ontruimingsoefening (gepland).
28
Verlengd Dag Arrangement, dag 1.
30
Groepen 4 Noord: Centrum voor de Kunsten.

4
Oktober 2021
4
Voorlichtingsavond groepen 8.
5
Studiedag; kinderen vrij.
6
Verlengd Dag Arrangement, dag 2.

4
Voorlichtingsavond, ouder-kindgesprekken
In het begin van het schooljaar vindt de jaarlijkse
voorlichtingsavond plaats in iedere groep. Dit is een
algemene informatieavond waarin u kennis maakt met
de leerkracht, geïnformeerd wordt over de leerstof,
methoden en de aanpak in de klas.
Vanaf dit schooljaar brengen we daar vanaf groep 5
verandering in. We willen graag in gesprek met u en uw
kind om elkaar beter te leren kennen en u betrekken bij
de dagelijkse gang van zaken op school. Ook de
vorderingen in de klas en de verwachtingen die we met
elkaar hebben, spreken we uit.
We noemen dit de ouder-kind gesprekken. U krijgt
bericht om in te schrijven via Social Schools.
Op de extra voorlichtingsavond voor groep 8 krijgt u
informatie over het voortgezet onderwijs. U ontvangt
over deze voorlichtingsavond nog verdere informatie.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 21 september komt de schoolfotograaf op Annie M.G. Schmidt. Alle kinderen van locatie Annie M.G.
Schmidt W. Bladergroenstraat worden op locatie M. Kramersstraat gefotografeerd.
Op vrijdag 24 september komt de fotograaf op De Vogelenzang. Alle kinderen van De Vogelenzang worden op hun eigen
locatie gefotografeerd.
U ontvangt hierover nog een informatiebrief.

Groepsvorming
Tijdens de eerste weken van het jaar wordt er stevig ingezet op
groepsvorming. We leren elkaar kennen, maken samen groepsregels en
besteden aandacht aan regels die gelden in de school. Wij maken altijd
gebruik van het PRIMA-project. Een bewezen aanpak om pesten op
school te voorkomen en te verminderen. Daarnaast zorgen de
technieken van ‘’Teach Like a Champion’’ onder andere voor een
plezierig schoolklimaat met rust in de klassen, actieve leerlingen en de
zogeheten efficiënte routines voor structuur in de klas.
Vanaf week 3 starten we schoolbreed voor een periode van vijf weken
met de lessen uit de Schiedams-LEF leskisten. De LEF-kist zorgt ervoor
dat het onderwerp diversiteit op een luchtige manier bespreekbaar
wordt gemaakt. Aan het eind van de periode wordt er een LEF-dag georganiseerd. Een dag waarop de nadruk ligt dat elk
kind zichzelf mag zijn. Dit kan door middel van haardracht, kleding, schoenen etc. uitgedragen worden. Het is geen
verkleedfeest, de nadruk ligt juist op jezelf durven zijn.

Verlengde dagarrangementen
Vanaf dit schooljaar gaan wij starten met Verlengde Dag Arrangementen. Hierbij gaan wij als school, in samenwerking
met de gemeente en verschillende (sport)verenigingen, activiteiten organiseren die na schooltijd gaan plaatsvinden
binnen de wijk Vogelenzang-Vriesland. Voorbeelden van deze activiteiten zijn; ‘bijzondere’ sporten (zoals American
Football en cheerleading) en Ravottuh (natuur activiteiten in onze groene schoolpleinen).
Vorig schooljaar is er door een aantal kinderen van locatie Vriesland gewerkt aan een mooie flyer (in samenwerking met
het Centrum voor de Kunsten). Deze flyer zal in de komende periode uitgedeeld worden in alle klassen. Hier vindt u
informatie over de data, plaats en inschrijving.
Wij zijn onwijs trots dat wij met dit mooie project mogen gaan starten en hopen dat wij veel kinderen gratis fijne
middagen na schooltijd kunnen bieden.

Brengen en halen van de kinderen
Vorig schooljaar hebben wij verschillende inlooptijden gehanteerd voor de in- en uitloop op onze school. Vanaf
maandag is het weer mogelijk om de reguliere schooltijd van 8.30 - 14.00 uur te hanteren. Dit betekent dat de school 10
minuten voor aanvang open gaat voor alle kinderen en de les start voor iedereen om 8.30 uur. U bent weer van harte
welkom op ons schoolplein en we hebben geen speciale looproutes meer. U kunt het plein weer op door het hek van uw
keuze. Wel vragen wij u rekening te houden met elkaar en de 1,5 meter in acht te nemen.

Uw vragen en reacties
Schoolleiders
Annie M.G. Schmidt
Noord, Trombonestraat 1
Noord, Trompetpad 2
Zuid
Vriesland

Danique Exaltus
Nikki Monster
Marion Bork
Romy van Sintmaartensdijk
Larissa Gundlach

0181-630433
0181-687010
0181-680707
0181-636296
0181-632311

