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Ouderraad 

Sinds   31   oktober   hee�   OBS   De   Weidevogel   een   ouderraad.   Een   groep   enthousiaste   ouders 
gaat   de   school   in   prak�sche   zin   ondersteunen.   De   komende   �jd   zal   worden   gebruikt   om 
afspraken   en   plannen   te   maken.   Uiteindelijk   zal   de   ouderraad   de   grote   evenementen   op 
school   organiseren.   U   kunt   hierbij   denken   aan   onder   andere   Kerst,   Sinterklaas, 
koningsspelen,   en   de   jaarafslui�ng.  

De   ouders   die   op   dit   moment   in   de   OR   zi�en   zijn:   Adnan   Douhdouh,   Emma   van   der   Laan, 
Astrid   Huiberts   en   Sander   Cijsouw.   Idealiter   is   iedere   jaargroep   vertegenwoordigd   in   de   OR, 
er   is   dus   zeker   nog   ruimte   om   u   aan   te   melden! 

Het   team   van   De   Weidevogel   kijkt   uit   naar   een   goede   samenwerking   met   de   OR! 

 

 

Brandoefening 
Op   woensdag   15   november   jl.   hebben   wij   een 
brandoefening   gedaan.   Dit   keer   was   de   oefening 
besproken   met   de   leerlingen   in   de   klas   en   hebben 
wij   u   ‘s   ochtends   per   digiduif   op   de   hoogte 
gebracht.   Een   oefening   die   belangrijk   is   om   te 
doen   en   vooral   te   herhalen   zodat   iedereen   op   de 
hoogte   is   wat   te   doen   in   geval   van   een   echte 
brand.   De   evacua�e   verliep   naar   behoren   en 
gelukkig   kon   iedereen   daarna   weer   vrolijk   verder 
met   de   les.   In   het   voorjaar   zullen   wij   nogmaals 

een   brandoefening 
doen   maar   dan 
onaangekondigd. 
Uiteraard   ontvangt   u 
dan   wederom   een 
digiduif   bericht   want 
wij   willen   uiteraard 
geen   paniek   bij   u 
veroorzaken.  

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Zoals   wij   u   al   eerder   geïnformeerd   hebben   ontvangt   u   binnenkort   een   mail   om   deel   te 
nemen   aan   een   tevredenheidsonderzoek.   Vanaf   week   47   kunt   u   deze   mail   ontvangen.   Wij 
willen   u   vriendelijk   vragen   hier   aan   deel   te   nemen.   Uw   stem   laten   horen   is   belangrijk   en 
gee�   ons   handva�en   om   mee   aan   de   slag   te   kunnen.   Uiteraard   zal   de   uitslag   met   u   gedeeld 
worden.   Wij   danken   u   vast   hartelijk   voor   uw   �jd   om   de   enquête   in   te   vullen. 

 

Groep   8C 
Deze   week   is   een   experiment   gestart   om   kinderen   die   meer   of   op   een   andere   manier 
uitdaging   nodig   hebben   te   bedienen.   Een   groep   kinderen   uit   groep   acht   werkt   onder 
begeleiding   van   een   leerkracht   van   het   exper�secentrum   van   INNOORD   aan   andere 
opdrachten   dan   in   de   klas.   Deze   week   is   gestart   met   project   Moendoes   waarbij   een   nieuwe 
planeet   ontdekt   wordt.   Hoe   de   taal   in   elkaar   zit,   hoe   er   gerekend   wordt,   welke   flora   en   fauna 
er   lee�   en   meer   van   dat   soort   vragen   is   onderzocht   door   de   kinderen. 

Tot   kerst   zal   gekeken   worden   naar   de   juiste   aanpak,   manier   van   selecteren   voor   een 
dergelijke   groep,   wat   voor   soort   opdrachten   passen   bij   het   doel   dat   gesteld   wordt   etc..   Vanaf 
januari   zal   een   dergelijk   project   in   groep   vijf   ook   gestart   worden.   Het   is   de   bedoeling   dat 
uiteindelijk   alle   groepen   op   deze   manier   bediend   kunnen   worden.  

De   kinderen   die   bij   de   leerkracht   in   de   groep   blijven   krijgen   extra   aandacht   in   de   vorm   van 
meer   instruc�emomenten.   Daarnaast   werken   de   kinderen   aan   een   IK-taak   wat   ze   in   staat 
stelt   om   zelf   aan   te   geven   wat   zij   willen   leren. 

De   ouders   van   kinderen   uit   groep   acht   ontvangen   binnenkort   een   uitnodiging   om   te   komen 
kijken   �jdens   een   van   de   ochtenden.   Voor   de   overige   ouders   is   er   in   januari   de   mogelijkheid 
om   een   presenta�e   te   krijgen   op   de   ouderavond   die   dan   georganiseerd   wordt.  

Chromebooks 
In   navolging   van   de   groepen   6,   7   en   8   zullen   ook   de   kinderen   uit   de   groepen   4   en   5   een 
chromebook   krijgen.   De   chromebooks   vervangen   de   kleine   tablets   waar   nu   op   gewerkt 
wordt.   Doordat   het   beeldscherm   groter   is   en   er   een   toetsenbord   op   zit   zal   het 
gebruiksgemak   voor   de   kinderen   vergroot   worden.   De   chromebooks   zijn   besteld   en   zullen 
rond   kerst   ingezet   kunnen   worden   in   de   klassen.   De   ouders   van   groep   4   en   5   zullen   per   brief 
geïnformeerd   worden. 
 

Sinterklaas 
Op   19   november   a.s.   komt   Sinterklaas   met   zijn   ‘veeg’   Pieten   aan   in   Durgerdam.   De   �jd 
breekt   aan   dat   menig   kinderhartje   sneller   gaat   kloppen   en   zijn   de   voorbereidingen   in 
sommige   klassen   al   in   volle   gang.   Ook   komt   Sinterklaas   de   Weidevogel   bezoeken   op   5 
december!   Namens   Sinterklaas   ontvangt   u   binnenkort   de   brief   met   details   over   zijn   bezoek.  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Expeditie   Micro:bit 
OBS   De   Weidevogel   is   een   van   de   474   scholen   in 
Nederland   die   20   Digi-klooikoffers   gesponsord 
kregen   van   s�ch�ng   FutureNL.   S�ch�ng 
FutureNL   wil   ieder   kind   in   het   Nederlandse 
basisonderwijs   laten   kennismaken   met 
technologie. 
 
Met   deze   Digi-klooikoffer   leren   kinderen   zelf   te 
programmeren   met   de   micro:bit..   Voorkennis   is 
niet   nodig   en   al   snel   maken   kinderen   zelf   de 
leukste   projecten.   Ze   maken   visuele   tekstberichten   en   leren   licht   en   muziek   te 

programmeren.   Kinderen   komen   op   deze   manier   al   op   jonge 
lee�ijd   in   aanraking   met   computers   en   techniek,   wat   ze   een 
goede   technische   basis   gee�   voor   de   toekomst.  
 
Op   maandag   6   november   hebben   de   groepen   6,   7   en   8   een 
gastles   gehad.   Tijdens   deze   les   leerden   de   kinderen   een 
micro:bit   uit   de   Digi-klooikoffer   programmeren.   De   kinderen 
moesten   in   tweetallen   samenwerken   en   verschillende 
opdrachten   uitvoeren.  

 
Wat   is   een   micro:bit?  
De   micro:bit   is   een   klein   microcontroller-board   ontwikkeld   door 
de   BBC   in   Engeland.      Je   kunt   er   hele   toffe   dingen   mee   doen.   Zo 
hee�   de   micro:bit   25   ledjes   waar   je   van   alles   op   kunt   laten 
verschijnen,   een   kompas,   een   versnellingsmeter   een   bluetooth 
antenne   en   de   mogelijkheid   om   er   van   alles   aan   te   koppelen. 
Bijvoorbeeld   ledlampjes,   een   lichtsensor,   zoemertje   of   een 
motortje.   Door   codes   te   maken   in   de   online   editor   en   deze   op   je 
bit   te   downloaden   kun   je   de   bit   het   werk   laten   doen.   De 
micro:bit   werkt   op   ba�erijen   die   je   eraan   vast   koppelt. 
 
Thuis   aan   de   slag   met   de   Digi-klooikoffer?     (Leuk   idee   voor   Sinterklaas?) 

Dat   kan!   Koop   een   koffer   (vanaf   groep   6)   met   micro:bit   tegen   de   kostprijs   van   25,-   euro   en   ga 
de   uitdaging   van   de   expedi�e   ook   thuis   aan.    Klik   hier!  

 
 

Drone   filmpje   gr.   3   t/m   8   klik   hier 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.conrad.nl/nl/klooikoffer-7-expeditie-microbit-vanaf-groep-6-48295.html
https://drive.google.com/file/d/16LW5luBjkLljjWQ7JrwylBBbIrJD98Fk/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

Sint   Maarten 
11   november   is   de   dag….. 
Met   zelfgemaakte   lampionnen   werd   door   alle   kinderen 

van   de   school   uit 
volle   borst 
gezongen   op   het 
schoolplein.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Appeltjesdag 

Hier   hebben      wij   echt   lang   naar   uitgekeken.   Op   3   november   zijn 
wij   met   ouders   in   groepjes   aan   de   slag   gegaan.   We   hebben   2 
appeltaarten   gebakken,   appelpannenkoeken,   appelflappen   en 
ook   hebben   wij   appelmoes   gemaakt.   Schillen   van   de   appels 
gebeurde   met   een   schilmachine.   Reuze   cool   vonden   de   kinderen. 
Natuurlijk   proe�   een   meester   kok   al�jd   zijn   eigen   gerechten 

en   wij   dus   ook.   Nou   wij 
verdienen   zeker   wel   een 
ster!   Tussendoor   werd   er 
geschminkt   en   was   er   ook 
nog   �jd   om   te   kleuren.   Het 
lokaal   rook   de   hele   dag 
heerlijk.      We   sloten   deze 
feestelijke   en   gezellige   dag 
af   met   proeven   en 
limonade.   Heel   gezellig! 

Ouders   hartelijk   bedankt 
voor   alle   hulp!   Geweldig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
Gevonden   voorwerpen 
Menig   winkel   in   de   PC   Hoo�straat   zou   jaloers   zijn   op   de 
hoeveelheid   kledingstukken   die   inmiddels   bij   de 
administra�e   liggen;   Jassen,   vesten,   truien,   broeken, 
gymkleding   en   volledig   gevulde   schooltassen.   U   kunt 
het   zo   gek   niet   verzinnen   of   het   ligt   er   al   geruime   �jd   te 
wachten   tot   de   rechtma�ge   eigenaar   zijn   of   haar 
kledingstuk   komt   ophalen.   En   dan   te   bedenken   (zie   de 
oproep   onderaan   de   nieuwsbrief)   dat   er   nog   al�jd   heel 
veel   kinderen   zijn   die   heel   graag   zo’n   kledingstuk 
zouden   willen   hebben.   Bij   deze   een   impressie   van   wat 

er   allemaal   ligt. 
Mocht   u   er   iets   bij 
zien   wat   van   uw   kind 
kan   zijn   dan   kunt   u 
zich   melden   bij 
Philles.   Zij   hee�   alles 
netjes   gesorteerd   en 
kan   u   helpen   bij   het 
vinden   van   een 
kledingstuk   of   tas. 
Wanneer   de   spullen   blijven   liggen   dan   zullen   wij   deze 
graag   geven   aan   de   kledingbank.  
 
Tip:   schrijf   de   naam   van   uw   kind   in   jas,   tas   en 

gymkleding/schoenen.   Zo   kunnen   wij   het   makkelijk   terug 

brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
  
november 

 

17 nieuwsbrief   nummer   3 
19 aankomst   Sinterklaas   in   Durgerdam 
28 schoenze�en 
29 wat   zit   er   in   mijn   schoentje? 
 
december 

 
05 Sinterklaasfeest 
20 Kerstviering   (dineren   op   school) 

‘s   Middags   viering   in   de   Kerk   in   Ransdorp   (uitnodiging   volgt) 

22 nieuwsbrief   nummer   4 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Mededeling   namens   derden: 

OPROEP   VOOR   KLEDING 

Beste   ouders,  

Mijn   naam   is   Marjon   van   der   Wagt,   ik   ben   de   moeder   van   Ilja   (groep   8)   en   Casper   (groep 
5).   Ik   ben   onder   meer   werkzaam   als   vrijwilligster   voor   de   onlangs   opgerichte 
kledingbank   Stichting   Hebben   &   Houwen   in   Amsterdam-Noord . 
Op   1   december   2017   gaan   we   onze   deuren   openen   aan   de   Parlevinker   12   te 
Amsterdam-Noord,   en   in   de   maand   december   willen   wij   zoveel   mogelijk   gezinnen   die   lid 
zijn   van   de   Voedselbank   in   Amsterdam-Noord   in   een   nieuwe   outfit   steken   voor   de 
feestdagen.  

Daarvoor   hebben   wij   nog   extra   kleding   nodig. 
Vooral    kinder-   en   tienerkleding ,   schoenen   en   jassen   in   alle   maten,   maar   ook   kleding 
voor   volwassenen   is   welkom.  

We   zullen   in   fases   ons   klantenbestand   gaan   opbouwen.   We   hopen   uiteindelijk 
alle   15   voedselbanken   in   Amsterdam,   stadspashouders   met   groene   stip   (lage   inkomens) 
en   mensen   die   via   verwijzers   naar   ons   toe   komen   te   bedienen. 

Een   spannende,   maar   ook   hele   leuke   onderneming! 
Helpen   jullie   mee? 

Stuur   mij   even   een   persoonlijk   berichtje   (via   WhatsApp,   e-mail   of   telefonisch)   als   je 
kleding   voor   ons   hebt,   dan   maken   we   een   afspraak.   Op     dinsdag    en    donderdag     breng   en 
haal   ik   m’n   kinderen   dus   kan   ik   ook   kleding   meenemen   op   school.   Ik   kan   ook   regelen   dat 
het   bij   je   thuis   opgehaald   wordt.   Bij   voorbaat   veel   dank, 

Met   vriendelijke   groet 
Marjon   van   der   Wagt 
T:   06-14   43   11   76 
marjon.vendrig@gmail.com  
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