
    
              

               
 

 
 
 

 

  

Openbare basisschool De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt 

 

Nieuwsbrief februari 2021 

Voorwoord 
We zitten gelukkig in de laatste week van het 
thuisonderwijs. Vanavond hebben we allemaal kunnen 
horen dat de basisscholen weer open gaan met ingang 
van 8 februari. Wij kunnen niet wachten om de kinderen 
weer te mogen begroeten.  
 
Het is mooi om te zien hoe kinderen zich hebben 
aangepast aan de digitale wereld. In de media wordt er 
veelal gesproken over onderwijsachterstanden. Wij 
weten niet wat de tweede lockdown voor effect zal 
hebben op de onderwijsresultaten. Gezien de resultaten 
van onze leerlingen na de eerste lockdown zijn wij 
hoopvol. Wat wij in ieder geval wel weten, is dat onze 
leerkrachten elke dag werken aan het beste onderwijs 
voor alle kinderen, samen met u.  
 

Wist u dat..  
• De groepen 1-2 van alle locaties ook online gymles 

hebben gehad van onze vakleerkracht gymnastiek.  

• Alle groepen van hetzelfde leerjaar (parallelgroepen) 
de roosters afstemmen en elke week overleg 
hebben over wat we de leerlingen aanbieden 
(aanbod). 

• Wij alle complimenten erg waarderen.  

• Wij van alles tegenkomen op het scherm.   

 
 
 

 

 
 

Zwerfboeken 
Op iedere locatie hebben wij voor de leerlingen een 
zwerfboekenkast. Leerlingen kunnen daarin boeken 
pakken om thuis te lezen, ook nu in Coronatijd. Lezen is 
goed voor de ontwikkeling. Boeken stimuleren tot 
doorleren. Hierdoor hebben kinderen later meer kans op 
een goede toekomst. 
 

Toetsen 
Afgelopen week hebben wij toetsen in het rooster 
opgenomen. De toetsen laten wij maken om te bekijken 
hoe de didactische ontwikkeling verloopt. Hoe is de 
aangeboden leerstof bij de leerlingen binnengekomen 
en waar moeten we ons aanbod bijsturen? De toetsen 
worden afgenomen via Gynzy of via ‘Forms’ van 
Microsoft Teams. De leerkracht begeleidt hierin de 
leerlingen.   
 

Inschrijving /rondleiding 
Heeft u een zoon of dochter die u wilt inschrijven? Of is 
er iemand die u kent die zich wil oriënteren op onze 
school? U of andere belangstellenden zijn van harte 
welkom om op een veilige en verantwoorde manier in 
gesprek te gaan en een rondleiding te krijgen in onze 
school.  
 
Voor locaties van De Vogelenzang neemt u contact op 
met Cathy Bodde.  
c.bodde@prokind-scholengroep.nl  
 
Voor locaties van Annie M.G. Schmidt neemt u contact 
op met Danique Exaltus.  
d.exaltus@prokind-scholengroep.nl  
 
 
 
 
 
 

Februari 2021 
  2 Persconferentie premier Rutte.  
12 Disco vervalt. 
15-19    Onderwijs op school i.p.v. studieweek. 
22 Start voorjaarsvakantie t/m 26 februari. 
 
Maart 2021 

1 PRIMA project; groepsregels bespreken. 
3 Start plusklas. 
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Wervingscampagne 
Maandag 1 februari zijn we gestart met een campagne 
om nieuwe leerkrachten voor het schooljaar 2021-2022 
te werven. 
 
De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt streven naar het 
beste onderwijs voor ieder kind in Spijkenisse.  
Om dit te realiseren, hebben we goed en vakkundig 
personeel nodig. De nieuwe wervingscampagne heeft als 
insteek: 'Werven doe je samen’.  
Helpt u ons ook mee om nieuwe leerkrachten te 
bereiken? Dit kan door de berichten op de sociale media 
te liken en/of te delen. 
We hopen hiermee alle vacatures voor het nieuwe 
schooljaar te kunnen vervullen. Het belang van uw 
kind(eren) staat immers bij ons voorop. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Voor onze school hebben wij onderstaande vlog 
gemaakt. Larissa en Loes geven een kijkje in de school.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UTnuCjkFFVQ&feat
ure=youtu.be 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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