
    
              

               
 

 
 
 

 

  

Openbare basisschool De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt 

 

Nieuwsbrief juni - juli 2022 

Voorwoord  
We kijken terug op een mooi schoolreis in Drievliet. 
Goed weer en veel blije gezichten, dat is waar we het 
voor doen. Dank aan alle oudergroepen en hulpouders 
die dit mogelijk hebben gemaakt. Dit geldt niet alleen 
voor de schoolreis. We zijn trots op alle hulp die we 
jaarlijks ontvangen van ouders, verzorgers, opa’s en 
oma’s; zonder uw hulp kunnen we dit allemaal niet 
doen! 
 

Het einde van het schooljaar is in zicht en dat betekent 
dat dit alweer de laatste nieuwsbrief is. Nog 6 weken en 
dan start de zomervakantie. We kijken uit naar de open 
dag op 8 juni. Neem zeker een kijkje op één van onze 
locaties.  
 

De laatste hand wordt gelegd aan de groepsindeling. 
Naar verwachting ontvangt u vrijdag 24 juni een brief 
hierover. 
 

Wist u dat..  
• we heel enthousiast bezig zijn met de verlenging 

van het naschools aanbod.  

• we in de zomervakantie nieuw meubilair krijgen 
voor locatie Noord. 

• we voor locatie Zuid en Vriesland een BSO van         
”Klein Maar Dapper” krijgen, gevestigd op locatie 
Zuid.  
 

Trots 
De resultaten van de eindtoets IEP zijn binnen. De 
leraren van groep 8 hebben deze IEP-toets samen 
voorbereid met het concept ‘’Samen Leren Inhoud 
Geven’’.  
 
Er is hard gewerkt aan de doelen die de leerlingen 
moeten behalen die passend zijn bij het niveau waar zij 
heen gaan in het Voortgezet Onderwijs. De resultaten 
zijn boven het gemiddelde van wat de inspectie 
verwacht van scholen met dezelfde schoolweging. Heel 
fijn dat onze groep 8-leerlingen van Annie M.G. Schmidt 
en De Vogelenzang wederom prima resultaten hebben 
behaald. De kinderen, ouders en leraren; van harte 
gefeliciteerd met dit fantastische resultaat!  
 

 

 
 
 
Open dag 
De leerkrachten en kinderen volgen op woensdag 8 juni 
hun dagelijkse programma. U kunt in alle groepen 
lessen bijwonen. Op deze manier krijgt u een goed 
beeld van de dagelijkse gang van zaken in de school en 
in de klas. Daarnaast is het mogelijk om kennis te 
maken met de verschillende leerkrachten en alle vragen 
die u heeft over het onderwijs en de school aan hen te 
stellen. Tot slot staan in de hal van de school diverse 
informatietafels. 
 

Het geven van goed onderwijs is natuurlijk de 
belangrijkste taak op onze school. Wij streven ernaar 
kinderen een rustige en veilige omgeving te bieden, 
waar ze graag vertoeven en waar zij hun verstandelijke 
en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal kunnen 
ontwikkelen. Extra zorg voor leerlingen met 
leerproblemen en/of sociaal emotionele problemen is 
voor ons als basisschool een vanzelfsprekendheid. 
Wij hopen u onder het genot van een kop koffie/thee 
op onze open dag te mogen begroeten! 

 
 

 
 

Juni 2022 
  1- 3 Kamp Heino; groep 8. 
6 Pinksteren. 
8 Open dag. 
8 School op Seef; groep 1A t/m 6A. 

10 School op Seef; groep 1A t/m 6A. 
13-16 Avondvierdaagse. 
19 Vaderdag. 
22  Studiedag; kinderen vrij. 
27 Ouders groep 3 en 4 Vriesland; uitleg 

zomerlezen door leesconsulent op school. 
27 Groep 6Z en 6-7V; Centrum voor de Kunsten. 
27 - 1 Laatste week plusklas. 
30 Ouders groep 3 en 4 Zuid; uitleg zomerlezen 

door leesconsulent op school. 
30 Musical groep 8L en 8V. 
 

Juli 2022 
  1 Musical groep 8N en 8A. 
  4  Kennismaking nieuwe groep. 
  4 Uitvegen groepen 8. 
  4 3e Rapport. 
  6 Open podium Festival groep 1 t/m 7. 
  8 Zomervakantie t/m vrijdag 19 augustus 2022. 
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Screenings 
In mei - juni wordt de screening afgenomen. Tijdens de screeningsperiodes wordt bekeken welk niveau uw kind heeft 
t.o.v. andere leerlingen van zijn/haar leeftijd. Om dit te bepalen gebruiken wij CITO-toetsen voor de volgende 
vakgebieden: rekenen, spelling, technisch  lezen en begrijpend Lezen.   
Groep 7 krijgt een andere methode-overstijgende toets, namelijk de IEP-advieswijzer.  Het is een voorloper van de IEP-
eindtoets die in groep 8 wordt gegeven en sluit dus goed aan.  
Aan de hand van de behaalde resultaten wordt er extra hulp in de klas door de leerkracht geboden aan leerlingen die 
onder het gemiddelde of ver boven het gemiddelde scoren. Tijdens de instructies en de verwerking van de lesstof 
hanteren de leerkrachten een werkwijze/model, waardoor alle leerlingen die dit nodig hebben extra aandacht kunnen 
krijgen. Uit onderzoeken blijkt dat dit een zeer effectieve manier is om tot betere leerling resultaten te komen.  
 

Lio-ers (Leraar In Opleiding)  
Wij bedanken de Lio-ers Anouk, Danny, Davey, Jolene, 
Kirsten, Mette, Robin en Senay. Wij waarderen hun 
enorme inzet voor onze school en wensen deze collega’s 
veel succes in de toekomst. 
 
Nieuwe Lio-ers die zich volgend schooljaar bij ons team 
gaan voegen zijn: Babette, Kirstie, Marlies, Marloes, 
Rachelle en Rosanne. We zijn blij dat deze collega’s voor 
onze school gekozen hebben en wensen hen veel succes 
op De Vogelenzang en Annie M.G. Schmidt. 
 

Social Schools  
Afgelopen meivakantie heeft er een verbetering 
plaatsgevonden binnen Social Schools wat betreft de 
gesprekkenfunctie. In onderstaande link kunt u de 
wijzigingen en informatie vinden.  
https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-gesprekken-
oudersverzorgers 

Pensioen  
Onze collega Marjan Ista gaat eind van dit schooljaar met 
pensioen. Zij is een gewaardeerde collega die langdurig 
werkzaam op onze school is geweest. Wij bedanken haar 
voor haar inzet, collegialiteit en inbreng en we wensen 
Marjan een fijne, nieuwe periode toe.  
 

Afscheid 
We nemen aan het eind van dit schooljaar ook afscheid 
van Mandy Drent, Babs de Held, Michelle Loomans, Iris 
Verheij en Mylène van Meurs. Wij wensen alle collega’s 
veel succes op hun nieuwe plek en bedanken hen voor alle 
inzet die zij hebben getoond in de afgelopen jaren. 

 
 
 
 

 
 
Open podium Festival 
Op woensdag 6 juli organiseren we een open podium waar alle kinderen aan deel 
kunnen nemen. Dit biedt de kinderen de mogelijkheid om hun talenten te laten zien 
en ze leren presenteren, performen en omgaan met feedback.  
 
Bij het Open podium Festival mogen de kinderen op het podium playbacken, dansen, 
kunst- en of goocheltrucje laten zien en nog veel meer. De brief met meer informatie 
over deelnemen volgt later. Bij mooi weer voeren de kinderen dit buiten op zodat 
ouders gezellig kunnen komen kijken. We gaan swingend het schooljaar uit! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 Uw vragen en reacties 

Schoolleiders 
Annie M.G. Schmidt  Danique Exaltus  0181-630433 

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

 

https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers
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