
    
              

               
 

 
 
 

 

  

Openbare basisschool De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt 

 

Nieuwsbrief februari 2022 

Voorwoord 
In februari kijken wij altijd uit naar onze open dag. Een 
dag waarop iedereen welkom is in de school om de sfeer 
te proeven die we, ondanks corona, in positieve zin 
weten te behouden. We vinden het ontzettend jammer 
dat dit nu niet kan plaatsvinden.  

Dit teljaar gaan we zowel op locatie Vriesland als op 
locatie Zuid richting twintig nieuwe kleuters en op Noord 
en Annie M.G. Schmidt richting de veertig. We gaan hard 
aan het werk om de groepen in te delen voor volgend 
schooljaar. En nu het verzoek! Als u ouders kent met 
een peuter die dit of volgend schooljaar opgegeven gaat 
worden op de basisschool en wellicht zelfs op De 
Vogelenzang /Annie M.G. Schmidt, laat deze ouders dan  
met onze school contact opnemen. Wanneer wij weten 
hoeveel kinderen er volgend schooljaar zijn, kunnen we 
samen met het team en de medezeggenschapsraad een 
zorgvuldige groepsindeling maken. Fijn als u ons hiermee 
kunt helpen! 

 

Wist u dat..  
• de huiswerkbegeleiding weer volledig draait. 

• de plusklas weer volledig draait. 

• de verlengde dagarrangementen ook in 2022 in onze 
wijk een grote rol spelen door toedoen van onze 
school.   

 

Verkeersveiligheid 
Er is veel om te doen over de verkeersveiligheid rondom 
onze scholen. We krijgen regelmatig vragen van ouders 
of het niet beter kan. In december zijn er plannen 
gepresenteerd door de gemeente waaruit blijkt dat in de 
wijk Vriesland extra maatregelen genomen gaan worden 
om een betere veiligheid te garanderen voor de 
kinderen in onze wijk.  
Er komen borden waarop gewezen wordt dat 
automobilisten rekening moeten houden met een 
school, extra hekken bij oversteekplaatsen en in de 
straat komen “verboden te stoppen” borden. 
Vanuit onze school leveren wij regelmatig input naar de 
gemeente om een veiligere omgeving te creëren binnen 
al onze wijken. 
Ook voor onze andere locaties zijn we in contact met de 
gemeente om verschillende verkeerssituaties te bekijken 
en waar nodig aanpassingen te doen.  
 
 
 

 

 
 
 

Thema kleuters 
Het thema ‘’dinosaurus’’ is in de groepen 1-2 in volle 
gang. De eerste week was ontzettend spannend, want 
wanneer zou het ei open gaan? 
 
Er is zelfs een professor langsgekomen om te 
onderzoeken wat er in het ei zit. Na de geboorte in week 
2 gaan de kinderen zich spelend lerend verdiepen in dit 
thema.  
 
Social Media 
Wij zijn live te volgen via Instagram! Dubbel zoveel 
informatie en plezier om met jullie te delen. Volg ons 
snel via @obsdevogelenzang en @obsanniemgschmidt 
en geniet mee van alle mooie dingen die wij op school 
doen 
 

Zwerfboeken 
Op iedere locatie hebben wij voor de leerlingen een 
zwerfboekenkast. Leerlingen kunnen daarin boeken 
pakken om thuis te lezen. Lezen is goed voor de 
ontwikkeling. Boeken stimuleren tot doorleren. Hierdoor 
hebben kinderen later meer kans op een goede 
toekomst. Daarnaast is lezen natuurlijk ontzettend leuk. 
Avonturen beleven lekker languit op de bank of in je 
bed. Is het boek uitgelezen dan mag het terug in de kast 
of u mag het boek houden en het vaker lezen. 
 
 
 
 

 

Februari 2022 
1 Groep 7; Theater de Stoep. 
3 Groep 5Z; Centrum voor de Kunsten op 

school. 
4 Techniekmiddag.  
7 Groep 6 en 7; start project. 
11 Disco (gaat niet door). 
18 Spelletjesmiddag.  
21 Start voorjaarsvakantie t/m 4 maart. 
 
Maart 2022 

  7 PRIMA project; groepsregels bespreken. 
9 Start project groep 8 en 5L t/m 8L. 

 
 
 
 
 

 



 
 

Project Afval the Game en Democratie 
Maandag 7 februari gaan er twee ontzettend interessante projecten van start. Alle groepen 6 gaan van start met Afval 
the Game. Aankomende vier lesweken gaan zij aan de slag met afval scheiden, duurzaamheid en hun eigen rol in de 
samenleving wat betreft afval en hun toekomst. Groepen 7 gaan aan de slag met het thema democratie. Wat is 
democratie, hoe werkt dat op gemeentegebied en welke rol heb jij in de samenleving. Deze projecten dragen bij aan 
burgerschapsvorming.  
Maandag is de opening van deze projecten en komen wethouders samen met onze schoolvertegenwoordigers van de 
Kindergemeenteraad de opening feestelijk en interactief verzorgen.  
 
Laten we onze kindergemeenteraadsleden nog een keertje voorstellen:  
Mexz uit groep 7 Annie M.G. Schmidt 
Khaled uit groep 7 locatie Vriesland  
Omar uit groep 7 locatie Zuid  
Roos uit groep 7 locatie Noord  
 
We kijken uit naar een leerzame periode!  

 
Opleidingsschool  
Een aantal jaar geleden zijn wij een samenwerking aangegaan met de Hogeschool Rotterdam. De Vogelenzang/Annie 
M.G. Schmidt is uitgekozen om een opleidingsschool te zijn. Onze school en de PABO Hogeschool Rotterdam werken 
nauw met elkaar samen in het opleiden van studenten tot toekomstige collega’s met alle bagage die nodig is om het 
vak succesvol te kunnen uitvoeren. Op dit moment hebben we zo’n 40 studenten. We vinden het heel belangrijk dat 
de studenten goed worden opgeleid en hun professionele identiteit kunnen ontwikkelen. Onze collega’s volgen de 
mentorentraining om studenten goed te kunnen begeleiden.  
 
In februari vindt er altijd een wisseling plaats van studenten. De studenten gaan halverwege het jaar naar een andere 
groep toe. Mocht u ineens een nieuw gezicht zien in de klas, dan zou dat heel goed kunnen kloppen!  
 

Bezoek aan de Ring van Putten  
Ieder jaar staan de kinderen van groep 8 weer voor een belangrijke keuze… Welke school gaan zij kiezen na de 
basisschool? De groepen 8 zijn op bezoek geweest bij De Ring van Putten. Zij hebben hier gekeken naar de 
brugklasafdeling, de stilte aula, de grote aula en natuurlijk mochten zij deelnemen aan proeflessen.  
 
De tijd breekt aan om in ieder geval een keuze te maken voor een school die fijn voelt en bij het kind past. Misschien 
bent u al op een open dag geweest of gaat uw kind nog. Dit is een goede gelegenheid om nog even de sfeer te 
proeven. 
 
Wij wensen alle kinderen heel veel succes met het kiezen van hun nieuwe school.  

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 

 


