
 

 
 
 

 

Nieuwsbrief OBS De Weidevogel   
Nr.06, februari 2018 

 
Personeel 
Juf Lise�e is geruime �jd ziek en helaas zal zij op korte termijn nog niet voor de klas staan 
van groep 3. Gelukkig hebben juf Warisha en juf Nancy de afgelopen periode dit kunnen 
opvangen zodat het voor de kinderen van groep 3 zoveel mogelijk vertrouwd is gebleven.  
 
Want helaas wordt het vinden van een gepaste vervanger bij ziekte steeds moeilijker. De 
ervaring is dat er niemand beschikbaar is om op korte termijn in te komen vallen. Überhaupt 
het vinden van leerkrachten is een probleem. Wij mogen van geluk spreken dat we het in 
bijna alle gevallen nog intern hebben kunnen oplossen. Maar dit is niet al�jd mogelijk 
waardoor wij afgelopen maandag en dinsdag ouders van leerlingen uit groep 4 en 3 hebben 
moeten vragen hun kinderen thuis te houden. Wij blijven er alles aan doen om dit tot een 
minimum te beperken. Bedankt aan alle ouders die hier begrip voor hebben getoond. 
 
Zijn er ouders met een onderwijsbevoegdheid? Dan zouden wij eventueel in de toekomst, 
als het echt niet anders kan, een beroep op jullie willen doen. Wilt u ons helpen dan kunt u 
zich aanmelden bij Philles:  info@obsdeweidevogel.nl .  
 
Evaluatie Openbaar vervoer leerlingen De Weidevogel 

Mokumflex 
Op 8 maart a.s. is een eerste evalua�e over de proefperiode van het 
nieuwe busvervoer. Een ouder van school, Claudia Brinkmann, zal hierbij 
aanwezig zijn en wil graag jullie ervaringen meenemen.  
 
Het zou heel fijn zijn wanneer zij input krijgt en hierbij dan ook de vraag 
of jullie de ervaringen tot nu toe met haar willen delen. Op dit moment 
verloopt e.e.a. niet echt lekker. Kinderen worden niet opgehaald of te laat, buschauffeurs die 
de route niet kennen, begeleiders die veel te lang moeten wachten om weer mee te mogen 
op de terug rit. Het risico bestaat dat door dergelijke zaken mensen geen gebruik meer gaan 
maken van de bus en Mokumflex. Hierdoor kan de gemeente denken dat er geen behoe�e is 
aan deze bus en dit is uiteraard niet het geval. Verder zou het nog meer auto's in Ransdorp 
opleveren en dat kan toch zeker niet de bedoeling zijn. 
 
Jullie ervaringen kunnen direct naar Claudia gemaild worden,  claudia.brinkmann@planet.nl 
of naar het mailadres van school  info@obsdeweidevogel.nl .  
  
Bedankt alvast voor jullie medewerking. 
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Week van de Lentekriebels 
De Week van de Lentekriebels is een na�onale 
projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs en is 
van 19 t/m 23 maart 2018. Ook wij van de Weidevogel 
besteden hier deze week aandacht aan. Kinderen in de 
basisschoollee�ijd hebben vragen op het gebied van 
rela�es en seksualiteit. Ze hebben recht op juiste 
informa�e, op een manier die past 
bij de lee�ijd. Bovendien kun je kinderen van deze lee�ijd heel goed normen en waarden 
meegeven, zoals respect voor andere meningen en voorkeuren. Door al van jongs af aan 
open te praten over rela�es en seksualiteit worden kinderen zich bewust van hun eigen 
wensen en grenzen, zijn ze goed geïnformeerd en zullen ze later gezondere keuzes maken in 
rela�es en seksualiteit. 
 
‘Kriebels in je buik’ maakt kinderen bewust van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, 
grenzen, opva�ngen en mogelijkheden. Daarmee gee� ‘Kriebels in je buik’ kinderen 
handva�en om zich te ontwikkelen tot mensen die zichzelf en anderen respecteren en 
steeds betere beslissingen kunnen nemen over rela�es en seksualiteit. Een ontwikkeling die 
bijdraagt aan een veilig en pre�g schoolklimaat en aan een respectvolle samenleving waarin 
iedereen gelijkwaardig is en vrij om zelf keuzes te maken. 
 
Naast 2500 andere scholen die hier aan meedoen geven wij een week lang les, ongeveer een 
uurtje per dag, over weerbaarheid, rela�es en seksualiteit.  
 
Week van het verkeer 
De Week van het Verkeer is een ac�viteitenweek én stedelijke campagne die 
bedoeld is om kinderen, ouders en scholen extra verkeers bewust te maken. De 
week wordt georganiseerd door Verkeersplein Amsterdam in opdracht van 
Gemeente Amsterdam en Vervoerregio. In de week van 12 t/m 16 maart 2018 
krijgen scholen en ouders handva�en om in de rest van het jaar con�nu 
bewust en ac�ef mee aan de slag te kunnen. 
 
Zo gaan er groepen meedoen aan ‘Check & Pimp je fiets!’ en zullen er Virtual Reality-lessen 
voor de groepen 6 en 7 zijn. Via een special app en VR-bril gaan zij proberen veilig door het 
verkeer in Amsterdam te fietsen. Voor de kleintjes onder ons is het thema ‘Jong Leren’ en 
zullen zij d.m.v. verkeersspelletjes kennis maken met allerlei situa�es in het verkeer. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Creatief met vogels 
Het is te leuk om niet met jullie te delen. De kinderen uit de groep 
van juf Ankie zijn heel crea�ef geweest. Het Avifauna is er niets 
bij. Een heus paradijs van zelfgemaakte vogels. Een bedankje aan 
Sara, moeder van Noortje, die geholpen hee� om er iets prach�gs 
van te maken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Groep 8 geeft les aan de onderbouw 
De Bee-Bots zijn echt een aanwinst voor onze school. 
Samen met leerlingen uit groep 8 wordt er 
spelenderwijs geprogrammeerd en gekeken naar alle 
mogelijkheden van deze leuke robots.  
 
Klik hier voor een kort, leuk filmpje! 
 

 

 

Theoretisch verkeersexamen 
Op maandag 12 februari hee� groep 7 meegedaan aan het theore�sch verkeersexamen. 
In de klas en thuis is de periode hieraan voorafgaand hard geoefend om alle regels en 
verkeerssitua�es in het hoofd te krijgen, zodat de leerlingen over 1.5 jaar goed voorbereid 
hun weg kunnen vinden naar het VO. Na het maken van 29 vragen en een half uur wachten 
op de uitslag kwam het verlossende nieuws dat IEDEREEN geslaagd was! Een waanzinnige 
presta�e! 
 

GYM 
Wanneer uw kind niet mee kan doen aan de gymles, door bijvoorbeeld hoofdpijn of 
blessure, dan is het aan u om dit �jdig aan de leerkracht door te geven. Zonder bericht van 
ouders/verzorgers zal uw kind gewoon mee moeten doen met de les. Het komt namelijk 
geregeld voor dat kinderen aangeven niet te mogen of kunnen gymmen en wij weten dan 
van niets. Bedankt alvast. 
 
Rapportmappen 
De rapporten zijn weer meegegeven aan uw zoon/dochter en deze map kan nog even bij  u 
thuis blijven. Zodat zij hun rapport aan een ieder kunnen laten zien wie het maar wil zien en 
uiteraard voor een eventueel extraatje in de spaarpot. Alleen voor het volgende rapport 
hebben wij de mappen weer nodig en dienen deze bij de juf of meester ingeleverd te 
worden. Tegen die �jd zal u hiervoor een digiduif-bericht ontvangen.  
 
Het idee van deze mappen is dat aan het einde van de lagere school�jd alle rapporten bij 
elkaar gebundeld zijn en deze rapportmap een leuk aandenken is voor later.  
 
Voor deze mappen hebben wij behoorlijk in de buidel moeten tasten en helaas gaat niet 
iedereen er even zorgvuldig mee om. Wanneer de rapportmap niet meer ingeleverd kan 
worden of kwijt is geraakt dan zullen wij genoodzaakt zijn voor een nieuwe map €10,- in 
rekening brengen.  
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18eqrYj-eRk140rS05zYXJ2Jm1c7Z3wQY/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

Agenda 
  
februari 2018 

 

21 nieuwsbrief nr. 6 
22 studiedag - kinderen vrij 
23 studiedag - kinderen vrij 
26 start voorjaarsvakan�e 

(de kinderen zien wij graag maandag 5 maart weer op school) 
 
maart 2018 

 
12 start Week van het Verkeer! 
19 start Week van de Lentekriebels! 
29 Paasontbijt 
29 nieuwsbrief nr. 7 
30 Goede Vrijdag (2 april is 2e paasdag, 3 april studiedag, dus wij zien de kinderen graag 

woensdag 4 april weer op school) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bericht namens derden: 

Nacht van de vluchteling  OPROEP 
Het is alweer bijna zeven maanden geleden dat de Nacht van de Vluchteling plaatsvond en 
we gezamenlijk 1,6 miljoen euro hebben opgehaald!  Ondertussen zijn we aan het begin van 
2018 belandt en starten we rustig op met de voorbereidingen voor de komende editie. Zoals 
je ondertussen wellicht gehoord hebt is de nieuwe datum voor de Nacht van de Vluchteling 
bekend en zijn de inschrijvingen voor het nieuwe jaar geopend! In 2018 vindt het evenement 
plaats in de nacht van 16 op 17 juni. Voor informatie:  www.nachtvandevluchteling.nl . 

Wij zoeken vrijwilligers voor de sanitaire-stop van de wandelaars. Ook dit jaar stellen wij 
onze toiletten beschikbaar. Aanmelden kan bij Philles of via  info@obsdeweidevogel.nl . 

Theater 
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