
 

 
 
 

 

Nieuwsbrief OBS De Weidevogel   
Nr.05, januari 2018 

 

Ouderavond 17 januari 2018 

Peter Lakke opende de ouderavond en ging kort in op een aantal zaken die op dit moment spelen op 
en rond school. Het belangrijkste thema betre� het uitstellen van het nieuwe schoolplein. Er is door 
de Gemeente Amsterdam, naar aanleiding van de aanvraag voor gelden voor het onderhoud, 
gekeken naar de staat van de drie gebouwen. De conclusie is dat de staat van de gebouwen dermate 
slecht is dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in het opknappen. Er worden nu plannen 
gemaakt om in 2019 te starten met nieuwbouw. In januari/februari staat een eerste afspraak gepland 
met een architect. Door tussenkomst van deze plannen zal, logischerwijs, het schoolplein voorlopig 
uitgesteld worden. 
Naast de nieuwbouwplannen is Peter kort ingegaan op de volgende punten: 

- Tevredenheidsonderzoek onder ouders, kinderen en medewerkers waarbij De Weidevogel 
het hoogste percentage respons mocht noteren binnen het bestuur  INNOORD ; 

- Pilot extra aanbod in groep vijf en acht, zie ook het verslag van de workshop over dit 
onderwerp; 

- De nieuwe ouderraad, zie ook het verslag over dit onderwerp; 
- Het stoppen van de busdienst van het GVB per 1 februari 2018. 

 
Na het woord van Peter Lakke nam de ouderraad het over waarna alle ouders naar de door hun 
gekozen workshop konden gaan. Wij zijn erg blij met de hoge opkomst van deze ouderavond en 
hebben het als zeer inspirerend ervaren om over verschillende onderwerpen met ouders in gesprek 
te gaan. Om de avond goed af te sluiten hebben we gezellig nog een borrel met elkaar gedronken. 
 
Verslag workshop talentontwikkeling: 

Tijdens deze workshop werd er uitleg gegeven over het huidige en nieuwe aanbod met betrekking 
tot talentontwikkeling op de Weidevogel. Zowel bij de pluslessen van de onderbouw als de C-lijn 
lessen van groep 5 en groep 8, werken kinderen aan verschillende thema’s door middel van 
onderzoekend leren.  
 
Om een paar voorbeelden te geven: in groep 2&3 hebben we onderzoek gedaan naar leven op aarde 
en het heelal, met daarbij lessen over zwaartekracht met behulp van magneten. In groep 5 is er een 
geheel nieuwe planeet (Moendoes) ontstaan met daarbij een eigen taal, landschap, lee�limaat 
(enz.). In groep 8 is er onderzoek gedaan naar het menselijk lichaam, hierbij is er o.a. forensisch 
onderzoek gedaan en zijn er (dierlijke) lichaamsdelen ontleedt. Aansluitend werd er een 
voorbeeldles denkvaardigheden gedaan die eerder in een uitgebreidere versie bij de onderbouw is 
gegeven.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Workshop IK-taak: 

Eén van de workshops op de ouderavond ging over de ik-taak en werd gepresenteerd door Iris, de 
leerkracht van groep 5. De groepen 4 t/m 8 werken al met een ik-taak, de kleuters en groep 3 gaan er 
dit schooljaar mee werken.  
 
De ik-taak is een aanvulling op de weektaak. De ik-taak wordt door de leerling zelf gekozen. Het kan 
een onderwerp zijn waarover een kind meer wil weten, iets dat een kind moeilijk vindt of zich juist 
meer in wil verdiepen. Er mag drie weken aan gewerkt worden. Voorafgaand aan de ik-taak vult het 
kind een formulier in. De ik-taak wordt afgesloten met bijvoorbeeld een presenta�e, een 
boekbespreking, een poster, een werkstuk of een mondelinge overhoring door de leerkracht. Door 
de ik-taak hee� een kind invloed op de eigen leerontwikkeling, het leert plannen, reflecteren en 
ontwikkelt een zelfstandige leerhouding.  
 
De workshop werd goed bezocht, de ouders waren enthousiast en kwamen met goede opmerkingen 
die door ons meegenomen worden als we de ik-taak evalueren. Informeer eens bij uw kind met 
welke ik-taak hij of zij bezig is. 
 

Workshop Hart en Ziel: 

Op de Weidevogel houden wij de sociaal-emo�onele ontwikkeling voor de groepen 3 t/m 8 bij met 
het programma “Hart en Ziel”. Dit programma is door de GG&GD ontwikkeld. 
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 vullen 2 keer per jaar een vragenlijst in en de leerlingen van groep 
5 t/m 8 doen dat zelf ook. Aan de hand van de uitslag van deze vragenlijst, kan de leerkracht 
besluiten om met een kind in gesprek te gaan, maar een kind kan zelf óók aangeven dat hij/zij een 
gesprek met de leerkracht wil. Soms is er behoe�e aan verdere begeleiding. De GG&GD hee� 
hiervoor verschillende passende programma’s ontwikkeld. Dit zal echter al�jd in overleg met de 
ouders gebeuren. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 werken met het programma “Kijk”. 
 

Workshop Social Media: 
Tijdens de workshop nam Linda Vonhof de groep mee door wereld van apps die kinderen 
tegenwoordig gebruiken en het belang van het maken van goede afspraken omtrent het mobiele 
telefoongebruik. De gemiddelde lee�ijd waarop kinderen in Nederland een mobiele telefoon krijgen 
ligt op 10 jaar. Vaak is dit een oude mobiel van de ouders. Vooraf goede afspraken over het gebruik 
zorgt voor veiligheid en duidelijkheid voor kinderen. 
 
Er komen steeds meer richtlijnen omtrent beeldscherm�jd. Hierbij is wel een verschil tussen ac�ef 
gebruik (creëren van content) en passief gebruik (kijken van youtube voor entertainment).  Tip: 

Gebruik de 20-20-2 regel → Iedere 20 minuten dat je naar een scherm aan het staren bent, moet je 

minimaal 20 seconden even wegkijken naar een object op een afstand van 20 voet. Iedere dag 

minimaal 2 uur buiten zorgt voor ook voor herstel van de ogen. 

 

Zie voor richtlijnen beeldscherm�jd:   h�ps://www.oudersvannu.nl/kind/spelen/beeldscherm�jd/ 
 
 
 

 

https://www.oudersvannu.nl/kind/spelen/beeldschermtijd/
https://www.oudersvannu.nl/kind/spelen/beeldschermtijd/
https://www.oudersvannu.nl/kind/spelen/beeldschermtijd/


 

 

 
 

 

 

Verslag namens secretaris Ouderraad: 

Tijdens de ouderavond op 17 januari hebben wij ons als Ouderraad in oprich�ng aan de aanwezigen 
mogen voorstellen. Voor degenen die niet aanwezig waren bij deze ouderavond – en zodat de 
informa�e nog eens rus�g nagelezen kan worden - willen wij dat hier graag nog een keer doen. Wij 
zijn: 

● Voorzi�er: Adnan Douhdouh; vader van Ryan (klas 1 juf Ankie) 
● Plaatsvervangend voorzi�er: Emma van der Laan;  moeder van Viggo (groep 6), Mats (groep 4) 

en Sepp (1,5 jaar toekoms�ge Weidevogel) 
● Penningmeester: Sander Cijsouw; vader van Jack (groep 3) en Loran (groep 7) 
● Secretaris Astrid Huiberts (moeder van Jasmijn groep 2 juf Monique) 
 

Wij zijn blij met het ini�a�ef van school om de oprich�ng van een Ouderraad te ondersteunen en wij 
hopen dat wij door elkaar (kinderen, ouders en leraren team) te ondersteunen de basisschool�jd van 
onze kinderen tot een prach�ge en leerzame �jd kunnen maken. En daar hebben we natuurlijk de 
hulp van alle ouders bij nodig! 

Wij zijn bezig om samen met school een overzicht te maken van alle ac�viteiten die door het jaar 
heen georganiseerd worden en waar de Ouderraad en ouders bij zouden kunnen ondersteunen, denk 
aan: de Koningsspelen, het Sinterklaasfeest, het Paasontbijt. Wij willen een goede agenda opstellen, 
zodat ruimer van tevoren duidelijk is wanneer extra handjes (bijv.) in de klas gewenst zijn.  

Naast deze (al bestaande) vieringen wil de Ouderraad ook graag een wat ruimer aanbod van 
uitstapjes of projecten - die aansluiten bij het onderwijs - gaan realiseren. Wij hebben met elkaar 4 
pijlers omschreven waar deze projecten voorlopig onder geschaard kunnen worden: Kunst & Cultuur, 
Natuur, Sport en Wetenschap. 

Eén van de eerste dingen die wij willen gaan realiseren, is bijvoorbeeld het voorstel om schooljudo 
(gedurende een aantal weken �jdens de gymles) aan te bieden. Hierover volgt nog nadere 
informa�e. 

Voor de ‘pijlers’ zijn wij op zoek naar ouders die het leuk vinden om in een ‘werkgroepje’ te zi�en om 
uitstapjes en/ of projecten te helpen bedenken en mee uit te voeren. Ook zijn wij blij als je je als 
ouder op wil geven voor een louter ondersteunende func�e, zonder dat je gelijk in een ‘werkgroep’ 
plaatsneemt. Denk bijvoorbeeld aan een keer mee met een schoolreisje of uitstapje of meehelpen bij 
een project. Wil je juist meer: dan zijn wij nog op zoek naar leden voor de Ouderraad. Wij streven 
naar een Ouderraad met minimaal 8 leden om representa�ef te kunnen zijn en in de verschillende 
groepen een aanspreekpunt voor de ouders te hebben.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Naar aanleiding van de ouderavond hebben enkele enthousiaste ouders zich al gemeld via de e-mail. 
Dat is voorlopig echter niet genoeg. 

Samengevat zoeken we: 

1. Ouders die zi�ng willen nemen in de Ouderraad en/of; 

2. Ouders die hun �jd en talenten willen inze�en voor onze kinderen en/of; 

3. Ideeën om het huidig aanbod voor onze kinderen op het terrein van Kunst & Cultuur, Natuur, Sport 
en Wetenschap te verbreden. 

Lijkt het je ook leuk om bij de Ouderraad, een vierring, een project of een andere ac�viteit op school 
betrokken te zijn in welke vorm dan ook? Meld je dan aan via het volgende e-mailadres: 
ouderraad@obsdeweidevogel.nl  of spreek 1 van ons aan op het schoolplein of in de klas. 

Binnen een aantal maanden komen we bij alle ouders terug met een terugkoppeling van de input en 
een voorstel voor de invulling van het schooljaar 2018/2019. 

Namens de Ouderraad,  

Astrid Huiberts (secretaris) 

 

Openbaar vervoer leerlingen De Weidevogel in 2018 
De gemeente Amsterdam werkt aan openbaar vervoer voor de toekomst.  
Lijn 30 en 31 worden weinig gebruikt, maar de Gemeente Amsterdam wil 
toch dat er in Landelijk Noord goed openbaar vervoer beschikbaar blij�. De 
vervoersservice voor mensen die minder mobiel zijn, rijden vaak met weinig 
passagiers. 
 
Daarom gaan we van 3 februari tot 10 december 2018 een proef doen die de 
twee soorten openbaar vervoer gaat combineren, deze proef heet Mokumflex. Lijn 30 en 31 rijden 
dan niet. 
Het vervoer van leerlingen van OBS De Weidevogel die regelma�g gebruik willen maken van het 
openbaar vervoer wordt los van de proef Mokumflex georganiseerd. Met dit bericht informeren wij u 
over hoe uw kind(-eren) gebruik kunnen maken van dit vervoer.  

1. Aanmelden   -  U kunt uw kind aanmelden via de app van Mokumflex. Deze app is te downloaden 
via  www.mokumflex.nl  . Voor de aanmelding is een OV chipkaart nodig. 

2. Aanmelden vervoer leerlingen  - Na aanmelding belt u met RMC (het bedrijf dat het vervoer 
verzorgd)  om aan te geven dat uw kind een leerling is van OBS De Weidevogel. Het 
telefoonnummer van RMC is 020-2111336. In dit telefoongesprek wordt een vaste rit 
aangemaakt voor vervoer van en naar school. Reserveer uw vaste rit binnen kantoor�jden en 24 
uur van te voren. 
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3. Tijdstip afhalen  - RMC bepaald de �jd waarop de leerling wordt afgehaald, op deze manier 
komen alle leerlingen op �jd op school en kunnen zij samen vervoerd worden. 

4. Actuele vertrektijd -  Bij de boeking kan ervoor gekozen worden om gebruik te maken van de 
belservice. Er wordt dan 7 minuten van te voren gebeld dat de auto er aan komt. Daarnaast kunt 
u op de app zien waar de bus rijdt en hoe laat deze op de halte is.  (vanaf 10 minuten voor �jd/ 
ook is er dan een kaartje beschikbaar om te zien waar de wagen op dat moment rijdt).  

5. Afmelden voor een rit -  Als uw kind (om wat voor reden ook) geen gebruik wil maken van de 
gereserveerde rit op een bepaalde dag dan kunt u deze rit telefonisch afzeggen. Bij voorkeur 
minimaal één uur van tevoren.  

6. Halte -  Uw kind wordt opgehaald vanaf de halte van uw keuze. De haltes die gebruikt worden 
voor het vervoer van de leerlingen zijn dezelfde haltes als die van buslijn 30 en 31.  

7. Terugreis –  De rit van school naar de halte van uw keuze vertrekt 10 minuten na het einde van de 
schooldag. 

8. Kosten –  Het gebruik van het vervoer voor leerlingen is gra�s van 3 februari tot en met 10 
december. 

NB; het is niet mogelijk om op het laatste ogenblik gebruik te maken van vaste ri�en. Uw kind kan in 
dat geval wel gebruik maken van Mokumflex volgens de regels van dat vervoer. Zie: 
www.mokumflex.nl  .  
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Wij gaan regelma�g evalueren. Daarnaast wordt er een 
e-mailadres aangemaakt bij de Gemeente Amsterdam waar u �ps en ideeën kwijt kan. Zodra dit 
adres bekend is laten wij dit weten.  
 
 

Open lessen Hallo Muziek Onderbouw 
Op donderdag 18 januari mochten ouders meekijken en luisteren �jdens de muzieklessen van de 
kinderen uit groep 1 t/m 4. Bij niet alle groepen was de opkomst even groot, maar daar kunnen we 
dit jaar de schuld van het weer aangeven. De laatste lessen zijn ook in de klas gegeven om �jdens de 
storm niet naar de Beke te hoeven lopen. Voor de kinderen is het al�jd weer leuk om op te mogen 
treden en ook de ouders hebben zichtbaar genoten.  
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Muziekpresentatie Hallo Muziek bovenbouw: 
Op donderdag 25 januari was de muziek presen�e, ter afslui�ng van de 1e periode, voor de kinderen 
uit groep 5 t/m 8. Optreden voor elkaar is leuk, maar optreden voor ouders, opa’s en oma’s maakt 
het extra spannend en is zelfs nog leuker. De opkomst was geweldig!! Dat het niveau op de 
weidevogel hoog is dat wisten wij s�ekem al een beetje, maar steeds meer wordt duidelijk dat veel 
kinderen beschikken over verborgen talenten. Voor de kinderen die de basistechnieken geleerd 
hebben in de onderbouw, die niet al�jd even leuk lijken maar oh zo belangrijk,  is helemaal duidelijk 
te horen dat het aanleren van nieuwe dingen de kwaliteit enorm bevorderd. Ook de schoolband gaf 
een spectaculair optreden! Directeur Hallo Muziek, Erik van Deuren, kwam kijken en was zichtbaar 
trots op het resultaat. De 2e periode gaat binnenkort beginnen en gaan de kinderen weer een ander 
instrument leren bespelen. De volgende presenta�e zal zijn in juni en daarover ontvangt u uiteraard 
tegen die �jd een uitnodiging. Om u een impressie te geven van de presenta�e kunt u via de link 
leuke foto’s en zelfs een paar filmpjes bekijken.  
 
Klik hier voor foto's/filmpjes presen�e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
  
januari 2018 

 

26 nieuwsbrief nr. 5 
 

februari 2018 

 

14 rapporten mee (groepen 3 t/m 8) 
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) 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/19Eb6cNjm81j-J98YF_uoRl4y3VaRB2SP?usp=sharing

