
    
              

               
 

 
 
 

 

  

Openbare basisschool De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt 

 

Nieuwsbrief april- mei 2021 

 
Voorwoord 
We zijn een jaar verder… Dagelijks maken we op school 
keuzes. Wat is goed voor het onderwijs van onze 
kinderen. Terugkijkend op alweer één jaar onderwijs 
gedurende Corona hebben we binnen onze school 
gezien dat we veel geleerd hebben, op het gebied van 
thuisonderwijs, op het gebied van ICT, maar zeker ook 
op het gebied van het lesaanbod.  
Doen we de goede dingen en doen we de dingen dan 
ook goed?  
 
Bij ons op school zorgen we voor een goed, gezellig en 
veilig leerklimaat. Kinderen moeten “zin in school 
hebben”, waarbij de afwisseling van leren en leuke 
dingen doen in balans moet zijn. 
Omdat er in het afgelopen jaar veel evenementen 
afgelast zijn, maken we nu vaak de keuze om de 
evenementen anders te doen. Denk aan de disco en de 
bingo die in de klas op een alternatieve wijze 
georganiseerd zijn. 
De lessen van Centrum voor de Kunsten worden door 
de vakdocenten bij ons op school gegeven, waardoor 
ons cultuuronderwijs gewoon door kan gaan. 
 

Wist u dat..  
• We heel enthousiast bezig zijn met de 

voorbereidingen voor een naschools aanbod.  

• Onze school een certificatie heeft voor het Jeugd 
Educatie Fonds. Hierover kunt u informatie krijgen 
van Larissa Gundlach of Corina Kraak. 

 
Wijziging datum schoolreis 

De schoolreis die in onze jaarplanning plaats zou vinden 
op maandag 26 april, verplaatst wordt naar vrijdag 11 
juni. 
We hopen dat we op vrijdag 11 juni wel richting de 
Efteling mogen afreizen. Uiteraard wordt u hierover nog 
verder geïnformeerd. 
 

Afname Eindtoets groep 8  
Op 20 en 21 april nemen we de IEP-eindtoets af. De 
basisscholen in Spijkenisse hebben deze eindtoets 
gekozen in plaats van bijvoorbeeld de CITO-eindtoets.  
Zou u rekening willen houden met het maken van 
afspraken bij huisarts of tandarts in verband met het 
afnemen van de toetsen.  
 
 
 

 

 
 

 
Nationale Buitenlesdag!   
Op dinsdag 13 april is het nationale buitenlesdag. 
Buitenles is gezond: de frisse lucht, beweging en natuur 
nodigen uit tot creativiteit. 
 
Dit jaar wordt er extra aandacht gevraagd voor natuur. 
Natuur ervaar je niet vanuit een boek, maar gewoon 
buiten. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk  
schoolklassen op 13 april de natuur op het schoolplein 
gaan verkennen, bundelen IVN Natuureducatie, Jantje 
Beton en Vereniging GDO hun krachten. Mede dankzij 
het Ars Donandi- en Russell-ter Brugge fonds is er een 
natuurles ontwikkeld met botanisch stoepkrijten in de 
hoofdrol. Want ook al lijkt het plein nog zo grijs, heb je 
al eens goed tussen de stenen gekeken? En wat is dat 
voor mos daar in de hoek? Vergeet dat stoepplantje 
niet! We dagen de leerlingen uit hun schoolplein door 
een groene bril te bekijken. 

 
 
 

April 2021 
1 Studiedag; kinderen vrij. 
2 Goede vrijdag; kinderen vrij. 
5 2e Paasdag; kinderen vrij. 
6 Groep 7A ontvangt Centrum voor de Kunsten. 
6  Contactavond. 
9 Groep 6aN en 6Z ontvangen Centrum voor de 

Kunsten. 
12 Ramadan. 
13 Nationale Buitenlesdag. 
13 Gezond op school; groep 7V en 8Z. 
16 Gezond op school; groep 7A, 8A en 8N. 
20 Afname IEP groep 8. 
21 Afname IEP groep 8. 
23 Koningsspelen. 
27 Koningsdag; kinderen vrij. 
 

Mei 2021 
4-14  Meivakantie. 
12 Suikerfeest. 
24 2e Pinksterdag; kinderen vrij. 
25 Extra vrije dag. 
27 Groep 5A ontvangt Centrum voor de Kunsten. 
27 Techniekmiddag. 
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Koningsspelen  
Wij starten deze dag met de warming-up op het lied “Zij 
aan Zij” gezongen door Kinderen voor Kinderen. Op deze 
ochtend doen de kinderen allerlei sportieve activiteiten 
en spelletjes in een 'Corona-proef' omgeving. De klassen 
blijven bij elkaar en worden niet gemengd. Deels zal het 
programma buiten zijn en deels binnen in de klas. 
De kinderen mogen gezelschapsspelletjes meenemen 
om de dag leuk af te sluiten.  

 
Ramadan. Waarom vasten de moslims? 

Ramadan (13 april t/m 12 mei) is de maand van 
vergeving in de breedste zin van het woord. Het is veel 
meer dan een maand niet eten en drinken. Men denkt 
na over het leven, reflecteert het eigen gedag naar God, 
familie, vrienden en de medemens. Men ondersteunt 

Bieb Dictee 
Leesbevordering onder jeugd is een belangrijk thema, 
waar Bibliotheek De Boekenberg zich sterk voor inzet, 
en wij op school net zo goed. De boekenberg heeft in 
samenwerking met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta 
vrijdag 19 maart een online dictee georganiseerd, 
waaraan wij met veel groepen hebben deelgenomen. 
Janneke Schotveld, bedenkster van Superjuffie, heeft 
een mooi verhaal geschreven dat kinderen woord voor 
woord moesten opschrijven, inclusief leestekens. 
Groep 8 van Annie M.G. Schmidt heeft het nieuwste 
boek ‘’Superjuffie in Australië’’ gewonnen. Groep 5 van 
Annie M.G. Schmidt wint een bezoek van deze 
schrijfster. Hier kijken we enorm naar uit!

anderen die het minder hebben door schenkingen en 
hulp. Aan het eind van de Ramadan wordt het Suikerfeest 
gevierd. 

 
Techniekmiddag       
De techniektorens is een lesconcept voor wetenschap en 
techniek in het basisonderwijs. De torens zijn een manier 
om Onderzoekend en Ontwerpend leren (OOL) toe te 
passen in het schoolsysteem. De kinderen gaan samen 
metselen, maken tandpasta, zeep en haargel, plakken een 
fietsband, werken met spuitjes, slangetjes, katrollen en 
tandwielen, leren verstekzagen, werken met zonne- en 
windenergie, ontwerpen en bouwen een flipperkast, een 
brug en nog veel meer!  
In mei hebben wij weer een 
gezamenlijke techniekmiddag 
door heel de school en gaan 
we met de verschillende 
onderwerpen aan de slag. 
 

 

Schiedams LEF  
Van de gemeente Nissewaard hebben wij prachtige 
leskisten mogen ontvangen, de zogenoemde LEF-kisten. 
De LEF-kist voor groep 1 tot en met 8 bevat een lespakket, 
leesboeken en prentenboeken, die het onderwerp 
diversiteit op een luchtige manier bespreekbaar maken. 
De lessen gaan over diversiteit, liefde, vriendschap en 
over het LEF hebben om jezelf te zijn en voor een ander 
op te komen. Elke les is afgestemd op het niveau van de 
groep. Wij gaan dit inzetten binnen ons onderwijsaanbod.  
Het motto: ‘’Het mooiste dat je kunt worden is jezelf!’’ 

 
Groepsindeling 2021-2022  
Naar verwachting sturen wij u de groepsindeling op 
vrijdag 2 juli. Nu kunnen we al zien dat locatie Zuid 3 
kleutergroepen gaat behouden. Dit betekent dat groep 7 
op Vriesland als groep 8 op Vriesland blijft. 
Volgend schooljaar starten we meteen met een volle 
lerarenbezetting. We zijn gelukkig een aantrekkelijke 
school om te kunnen werken. 

 

Social media   
Wij zijn 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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