
    
              

               
 

 
 
 

 

  

Openbare basisschool De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt 

 

Nieuwsbrief april- mei 2022 

 
Voorwoord 
De zomertijd is weer ingegaan. We laten de vrieskou 
hopelijk gauw achter ons en we kijken uit naar een 
zonnig voorjaar. De maatschappelijke omstandigheden 
laten ons ook inzien hoe belangrijk het is om aandacht 
te hebben voor elkaar.  
 
Vorige week donderdag hebben we genoten van een 
bingo op school. Heel de school vol met ouders, opa’s, 
oma’s en natuurlijk de kinderen. Fijn om iedereen weer 
in school te zien!  
 
Wist u dat..  

• locatie Vriesland en Noord aan de binnenkant 
geverfd zijn?  

• we op 8 juni een open dag hebben? Noteer 
alvast de datum, iedereen is van harte welkom. 

• we een geweldige tentoonstelling hebben 
gehad van het jaarproject “Natuurrampen” van 
onze Leonardogroepen. 

 
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 5 april 2022 is het Nationale Buitenlesdag. We 
vieren deze dag dat er op scholen in heel Nederland 
door duizenden leerkrachten steeds meer buitenles 
wordt gegeven. Niet alleen op die ene dag in het jaar, 
maar het hele jaar door.  
 
Jantje Beton en IVN Natuureducatie organiseren sinds 
2016 de jaarlijkse Nationale Buitenlesdag om aandacht 
te vragen voor het gebruik van het schoolplein (en de 
omgeving) als lesplek. Dat is niet alleen heel leuk, het is 
ook gezond en goed voor de ontwikkeling van de 
leerlingen. Steeds meer leerkrachten gaan op de 
Buitenlesdag, maar ook op andere dagen in het jaar, 
naar buiten. We hebben dan ook prachtige pleinen om 
dit te doen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

April 2022 
  1 Ramadan t/m 30 april. 
4  Contactavond op school. 
4 Inschrijving mini- en avond 4daagse NZV 
4 School op Seef locatie Vriesland. 
4 Muziekles jutter Thijs 4aN en 4bN. 

  5 Nationale Buitenlesdag. 
  5 School op Seef locatie Noord. 
  5 Les geldzaken groep 6-7V en 8V. 
  5 Inschrijving mini- en avond 4daagse NZV 
  5 Muziekles jutter Thijs 4Z en 4V. 
  6 School op Seef locatie Noord. 
11 School op Seef locatie Vriesland.  
12 School op Seef locatie Noord.  
13       School op Seef locatie Noord.   
14 Paaslunch. 
14 Slootles 5V en 5Z. 
15 Goede vrijdag; kinderen vrij. 
18 2e Paasdag: kinderen vrij. 
20 Afname IEP groep 8. 
21 Afname IEP groep 8. 
22 Koningsspelen. 
25 Mei vakantie t/m 6 mei. 
27 Koningsdag. 
 

Mei 2022 
1 Suikerfeest. 
8 Moederdag. 
9  1e Schooldag na de meivakantie. 
9 Groepsregels bespreken. 

13 Schoolreis groep 1 t/m 7; Familiepark 
Drievliet. 

16-19 Mini 4daagse: groep 1 t/m 4. 
25 Techniekmiddag. 
26-27 Hemelvaart: kinderen vrij. 
 
Juni 2022 
   1-3 Kamp Heino; groepen 8 
   6 Pinksteren; kinderen vrij. 
   8 OPEN DAG 
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Koningsspelen  
Het thema van de Koningsspelen 2022 is Voel je Fit! Wij 
starten deze dag met de warming-up op het lied 
“FitTop10” gezongen door Kinderen voor Kinderen. Op 
deze ochtend doen de kinderen allerlei sportieve 
activiteiten en spelletjes. Deels zal het programma buiten 
zijn en deels binnen in de klas.  
Het volgende is van belang: 

- Sportkleding aan, oranje mag natuurlijk.  
- Flesje water meenemen. 
- Bord en bestek voor de lunch.  

Lijkt u het leuk om deze dag te helpen? Geef dit dan aan 
bij de leerkracht van uw kind.  

 
Ramadan. Waarom vasten de moslims? 

Ramadan (1 t/m 30 april) 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 anderen die het minder 
hebben door schenkingen en hulp. Aan het eind van de 
Ramadan wordt het Suikerfeest gevierd. Wij wensen 
iedereen een fijne Ramadan en Eid Mubarak! 

 
 
 
 
 

 
Schoolreis  
De schoolreis stond gepland naar de Efteling. De Efteling 
werkt echter nog met tijdsloten, waardoor we pas om 
12.30 uur terecht konden. Hierdoor hebben wij het besluit 
genomen om dit niet te doen. Zonde van de tijd én van 
het geld. De groepen 1 t/m 7 gaan vrijdag 13 mei naar 
familiepark Drievliet. De organisatie onder leiding van de 
oudergroepen is in volle gang. Voor vragen kunt u 
uiteraard bij één van hen terecht. Alle ins en outs over 
deze dag krijgt u in een aparte schoolreisbrief. 

 
 

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. 
 

 

 

Mini- en avondvierdaagse  
Van 16 t/m 19 mei kunnen de kinderen van De Vogelenzang de groepen 1 t/m 4 deelnemen aan de mini-vierdaagse. 
Van 13 t/m 16 juni kunnen de kinderen van De Vogelenzang de groepen 5 t/m 8 deelnemen aan de avondvierdaagse. De 
inschrijving voor beide evenementen vindt plaats op de volgende dagen op alle locaties: 
- Maandag 4 april van 8.20-9.00 uur. 
- Dinsdag 5 april van 8.20-9.00 uur. 
De kosten voor inschrijving zijn € 6,00.  
Voor Annie M.G. Schmidt is er helaas geen wijk coördinator. Hierdoor kan er geen vierdaagse vanuit school worden 
georganiseerd.  
 
 

Vakantieregeling schooljaar 2022-2023 
Herfstvakantie  24-10-2022 t/m 28-10-2022 
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023 
Voorjaarsvakantie  20-02-2023 t/m 03-03-2023 
Goede vrijdag/2e paasdag             07-04-2023 t/m 10-04-2023 
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023 
Hemelvaart            18 en 19 mei 2023 
Pinksteren             29 mei 2023 
Zomervakantie 10-07-2023 t/m 18-08-2023 

  
 
 
 Uw vragen en reacties 

Annie M.G. Schmidt  Danique Exaltus  0181-630433 

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

 


