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Start nieuw schooljaar 
Het nieuwe schooljaar is weer gestart en wij zijn met heel veel energie hier aan begonnen. Ik 
hoop dat iedereen een hele fijne vakan�e hee� gehad.  
 
In de zomervakan�e is er op school hard gewerkt om van de Weidevogel een school te 
maken met extra frisse lucht. Er zijn luchtzuiveringsinstalla�es geplaatst in de lokalen zodat 
iedereen hier profijt van hee�. Tevens lag in de planning dat er veel achterstallig onderhoud 
verricht zou worden in de vakan�eperiode, maar helaas bleek veel niet haalbaar vanwege de 
te slechte staat van o.a. het houtwerk van de school.  
 
Inmiddels hebben wij toestemming gekregen om een start te maken aan de herinrich�ng 
van het schoolplein. Hiervoor hebben wij nog een lange weg te gaan doordat er eerst een 
planning gemaakt moet worden voor het verzakkingsprobleem van de grond. Uiteraard 
houden wij u op de hoogte over de stappen die wij hierin maken.  
 
Het team hee� inmiddels de lokalen weer op orde, zijn de gemeenschappelijke ruimtes 
opgeruimd en opgeknapt, en hebben wij op een aantal plekken in school nieuw meubilair 
neergezet. Kortom ook wij zijn met een frisse start begonnen aan een nieuw schooljaar.  
 
Wij hebben er met elkaar weer zin in. Wij gaan u over alle ontwikkelingen op de hoogte 
houden via de nieuwsbrief en Digiduif.  
 
Peter Lakke. 
 
Personeel 
Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben wij Nancy ten Brug mogen verwelkomen bij 
ons op de Weidevogel. Zij komt ons team versterken als onderwijsassistent voor de groepen 
1, 2 en 3. Zij gaat aan het werk met leerlingen die verdieping en verrijking kunnen gebruiken. 
Wij wensen haar veel succes en zijn blij dat zij ons team komt versterken. 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel 
Op donderdag 14 september aanstaande nodigen wij u en uw kind(eren) tussen 18.30 en 
19.30 uur uit voor een nieuwjaarsborrel. Deze borrel zal in de klas van uw zoon/dochter 
worden gehouden.  
 
Doel van deze nieuwjaarsborrel is om op informele wijze kennis te maken met de 
leerkracht(en) evenals de andere ouders en kinderen uit de groep. Deze avond vervangt de 
algemene ouderavond zoals die voorheen georganiseerd werd.  
 
In de derde of vierde week van het schooljaar ontvangt u via Digiduif een uitnodiging voor 
kennismakingsgesprekken met de leerkracht. In dit gesprek kunt u vervolgens meer ingaan 
op de onderwijsinhoud en andere belangrijke zaken omtrent uw kind. 
 
Wij hopen u allen te mogen begroeten op donderdag 14 september! 
 
 
Digiduif 
Vorig jaar is De Weidevogel voor haar communica�e met ouders voor een deel overgestapt 
op DigiDuif. Vanaf dit schooljaar zullen wij alle communica�e via dit pla�orm laten verlopen. 
U hee� hiervoor een brief gekregen met een code om uw account te koppelen aan uw 
kind(eren).  
 
DigiDuif hee� ook een app voor uw smartphone zodat u al�jd op de hoogte blij�. Wilt u 
liever de meldingen toch in de mail krijgen kunt u dit op  h�p://mijn.digiduif.nl  bij 
instellingen aangeven. 
 
Dit schooljaar zullen de nieuwsbrieven, berichten van leerkrachten, intekenlijsten voor 
oudergesprekken etc. ook via DigiDuif met u gedeeld worden. In de agenda van DigiDuif tre� 
u de jaarplanning aan. Deze agenda is ook te koppelen aan uw eigen digitale agenda. Kijkt u 
voor meer informa�e op  www.digiduif.nl . 
 

 
Ziekmelden of afwezigheid melden 
Wanneer uw kind ziek is of onder school�jd een afspraak hee� bij bijvoorbeeld de tandarts 
gee� u dit uiteraard �jdig door aan school. Graag vragen wij u om dit door te geven via 
DigiDuif. Uw melding komt dan direct bij de leerkracht en de administra�e terecht.Wanneer 
de leerkracht of Philles nog vragen hee� omtrent de absen�emelding zullen zij contact met 
u opnemen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de school beter telefonisch bereikbaar is 
voor andere zaken aan het begin van de ochtend. 
Alvast dank voor uw medewerking! 
 
 
 
 

 
 

http://mijn.digiduif.nl/
http://www.digiduif.nl/


 

 
 
 
 
Snappet op Chromebooks 
Met ingang van dit schooljaar zullen de groepen zes tot en met acht op Chromebooks 
werken in plaats van de Snappet tablets. De Chromebooks zijn uiteraard groter maar bieden 
ook meer mogelijkheden dan de beperkte tablets van Snappet. Via digiduif hebben de 
betrokken ouders  inmiddels de brief ontvangen over het gebruik van chromebooks. Mocht 
deze aan uw aandacht zijn ontschoten dan kunt u deze nalezen via de volgende link: 
Brief klik hier 

 

Ouderbetrokkenheid 

Met ingang van dit schooljaar willen wij een Ouderraad gaan samenstellen. De ouderraad zal 
zich bezighouden met prak�sche zaken rondom het onderwijs van de kinderen. Denkt u 
hierbij aan de invulling van het kerst- en Sinterklaas Feest, de Koningsspelen, de Paasviering 
etc.. Samen met twee leerkrachten zal de oudergroep de diverse taken coördineren en 
eventueel delegeren naar andere ouders binnen hun netwerk. 

De ouderraad (OR) zal naast de medezeggenschapsraad (MR) fungeren. De MR is het orgaan 
dat de school controleert en adviseert op beleidsvoering en de OR zal de prak�sche kant op 
zich nemen. De OR zal ongeveer 5x per jaar volledig bij elkaar komen. 

Het zou mooi zijn als uit iedere groep zich één ouder wil aanmelden voor de OR. Wanneer u 
dit leuk lijkt en hier vooral �jd voor kan en wilt vrijmaken dan kunt u zich aanmelden bij 
Jorrit Lies�ng,  j.lies�ng@innoord.nl .  Ook voor vragen kunt u bij hem terecht.  

 

Agenda 
  
september 

  

20 sportdag onderbouw 
21 sportdag bovenbouw 
25 GGD onderzoek 5 jarigen 
26 GGD onderzoek 5 jarigen 
 
oktober   
 
05 GGD onderzoek 10 jarigen 
06 studiedag 
09 GGD onderzoek 10 jarigen 
12 GGD onderzoek 10 jarigen 
13 nieuwsbrief nummer 2 
20 studiedag 
23 start herfstvakan�e (t/m 27 oktober) 
30 studiedag 
31 wij zien uw kind(eren) graag weer op school. 

 
 

https://drive.google.com/a/openbaaronderwijsnoord.nl/file/d/0B1P3Se4cV6gPc0VBU1FWbUFTY0k/view?usp=sharing
mailto:j.liesting@innoord.nl


 

  
 
 
 
 

Mededeling namens derden; de waterlandse Harmonie 
 
Beste ouders & kinderen van de Weidevogel,  
 
Het coolste klarinetkwartet van Nederland komt op 17 september in Waterland workshops 
geven en een concert , dat is namelijk het Nieuw Amsterdams Amsterdams Klarinet Kwartet. Zij 
spelen zowel op de Zwarte Cross als in het Concertgebouw en zijn regelmatig te zien bij Podium 
Witteman. 

 
Wij willen de kinderen van de Weidevogel, die al een klarinet klas van Hallo Muziek hebben 
gedaan graag uitnodigen voor de speciale kinderworkshop (Eefje Benning, de HM 
klarinetdocente ook bij deze dag betrokken).  Deze workshop is in de ochtend, ’s middags gaan 
we wortel-klarinetten (van winterwortels) maken en er op spelen.  Aan het eind van de dag is er 
een blits concert waarin je samen met de Harmonie  optreedt en waarbij het NAKK ook solo 
speelt. Een unieke dag voor 15 euro incl. lunch!  

 
Ook ouders kunnen zich opgeven voor een (beginners) workshop. Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen kijken we even hoe we de groepen indelen. Kinderen die nog nooit klarinet 
hebben gespeeld of niet een hele dag mee willen doen kunnen zich ook alleen voor de 
wortelklarinet workshop en het concert opgeven (kosten 5 euro). Wij hopen natuurlijk op een 
supergroot Wortelklarinet orkest!  

 
Jesse Faber en Bart de Kater van het NAKK  geven ter introductie op de klarinetdag een 
pop-up-concertje op het schoolplein, op vrijdag 8 september aan het eind van de dag. 

 
Je kan je opgeven via de website van de Waterlandse Harmonie, kijk even bij de agenda. 
(ouders die zich op willen geven, vinken ook de optie kinderworkshop aan, bij opmerkingen 
graag: ouder van..)  
  
Zie onderstaande links voor filmpjes van het NAKK  
https://www.youtube.com/watch?v=NFQKIG5wZLg  
https://www.youtube.com/watch?v=PYfpVrZUoSw 
https://www.youtube.com/watch?v=5ylVPGUoKAA 
 
Tot de 17 e ! Groet van de Waterlandse Harmonie  
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