
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief OBS De Weidevogel   
Nr.2, oktober 2018 

 

Bericht namens directie 
Afgelopen maand zijn er weer grote stappen gezet in de rich�ng van een nieuw 
schoolgebouw. Op 10 oktober was er een ouderpanel om ook van ouders input te krijgen 
voor de plannen. Dit was een construc�eve avond die ons weer andere inzichten hee� 
opgeleverd. Een verslag kunt u in deze nieuwsbrief vinden. 
 
Voor de herfstvakan�e is het team op studie-tweedaagse geweest in Lage Vuursche. In een 
prach�ge omgeving zijn wij verder gegaan met de visie van de school en de vertaling 
daarvan naar nieuwbouw. Er is onder andere gesproken over hoe wij ons onderwijs zo 
kunnen inrichten dat er ook daadwerkelijk �jd en ruimte ontstaat voor brede 
talentontwikkeling. Ook is, naar aanleiding van het ouderpanel vorig jaar over toetsen, 
gedeba�eerd over hoe wij vorderingen van leerlingen willen rapporteren en welke gegevens 
we daarvoor willen gebruiken. Een werkgroep uit het team gaat verder met het onderzoeken 
en zal voorstellen gaan doen. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. 
 
Met alle input van de afgelopen �jd zijn moodboards gemaakt door het team. Deze geven 
een sfeer waarvan wij denken dat past bij De Weidevogel. Het is ons voornemen om voor de 
aanbesteding ook nog tenminste één moodboard te maken met ouders en leerlingen om 
een zo compleet mogelijk beeld te geven aan de architect. 
 
De komende �jd zullen we delen van de ontwikkelingen in school zichtbaar maken in school 
zodat iedereen op de hoogte kan blijven. 
 
Peter Lakke en Jorrit Lies�ng 
 
 

Personeel 
Helaas is Annemarie kort na haar start op de PABO gestopt. Zij zal dus niet meer in groep 
1/2A aanwezig zijn. Wij wensen haar veel succes met het zoeken naar een nieuwe 
studierich�ng.  
 
In de week van 5 november a.s. is Peter Lakke met het bestuur en andere directeuren van 
INNOORD  op reis naar Canada. In deze week is Jorrit Lies�ng verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken. 
 

Ouderpanel nieuwbouw 
Op woensdag 10 oktober 2018 is het ouderpanel over de aanstaande nieuwbouw 
georganiseerd. Dit was het vierde ouderpanel op De Weidevogel. Het doel van deze avond 
was om de aanwezige ouders mee te nemen in de plannen en het proces voor de 
nieuwbouw tot dusver.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 Daarnaast vroeg de school input van ouders voor de plannen in de breedste zin van het 
woord. Dit hee� geresulteerd in het maken van aantekeningen op flipovers welke door de 
ouders toegelicht zijn. In   dit verslag  staat een aantal onderwerpen die op dit ouderpanel aan 
de orde is geweest. 
 
Taxi vervoer 
Voor de herfstvakan�e hee� u bericht gehad van de gemeente inzake het stoppen met het 
taxivervoer als openbaar vervoer naar en van school. De enquête is door 84 ouders ingevuld 
en overgedragen aan dhr. Van Ballegooijen. Hij coördineert het vervolg en zal indien er meer 
nieuws is bij u terugkomen met verdere berichtgeving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1lpLqQZckT6SCkV06JXvM2GoWEcQbwjG2BTVDTUT4gcs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lpLqQZckT6SCkV06JXvM2GoWEcQbwjG2BTVDTUT4gcs/edit?usp=sharing


 
 

 

 

 

Sinterklaas 
Op zaterdag 24 november a.s. zal Sinterklaas aankomen in Durgerdam. In 
de dagen hierna willen wij graag de school versieren en kunnen we wel wat 
handen gebruiken om alle cadeautjes in te pakken. Op woensdag 5 
december komt de Sint de Weidevogel bezoeken. Ook voor - en na zijn 
bezoek kunnen wij hulp gebruiken. Interesse? U kunt een mail sturen naar: 

ouderraad@obsdeweidevogel.nl  of  p.vanbaaijen@innoord.nl 

 

Sparen voor school 

 

Zoals u eerder via een digiduif-bericht van ons hee� vernomen kan er bij de 
Jumbo aan het Buikslotermeerplein gespaard worden voor school. Er zijn 
inmiddels 39 punten gespaard.  

Voor meer  informa�e:  KLIK HIER 

 

 

Agenda 

november 2018 december 2018 

  

05  GGD onderzoeken 10 jarigen 
       start schoolband v.a. 14.45 uur 

04  GGD onderzoeken 5 jarigen 

12  GGD onderzoeken 10 jarigen 05  Sinterklaasfeest 

13 GGD onderzoeken 10 jarigen 21  Laatste schooldag 

19  GGD onderzoeken 10 jarigen 24-12-2018 t/m 06-01-2019 Kerstvakan�e 

20  GGD onderzoeken 5 jarigen  

27  GGD onderzoeken 5 jarigen  

30  Nieuwsbrief nr. 3  

 

EXTRA ACTIVITEITEN NAMENS DERDEN, ZIE VOLGENDE PAGINA’S 

 

mailto:ouderraad@obsdeweidevogel.nl
mailto:p.vanbaaijen@innoord.nl
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/obs-de-weidevogel/


 
 

 

 

Bericht namens derden: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kinder Theater Werkplaats Narwal presenteert: 
 
Theater maken met kinderen. Twaalf vrijdagmiddagen wordt er spelenderwijs met 
kinderen gewerkt aan een toneelvoorstelling en alles wat daarbij komt kijken. 
Marguerite de Brauw en Karien Noordhoff, twee ervaren 
actrices en theatermakers zullen deze middagen begeleiden. 
Achterkant flyer Narwal V10 Rood 

Voor informatie en aanmelden  klik hier voor de website  

 
 

 
 
 
 

 

https://sterrenmakers.nl/wp-content/uploads/2018/10/Achterkant-flyer-Narwal-V10-Rood.pdf
https://sterrenmakers.nl/activiteiten/


 
 
 
 

 

KIDSPROOF AMSTERDAM 
Amsterdam heeft zoveel geweldige activiteiten voor kinderen en 
families. We willen dat gewoon heel graag met jullie delen! 

Alle kinderactiviteiten, uitjes en de leukste tips voor ouders met 
kinderen tot ongeveer 12 jaar in Amsterdam vind je hier! 

 

 

 

 

                                Website Kidsproof Amsterdam KLIK HIER 

 

Schaatsles voor uw kind 

Over een maand gaan de ĳsbanen weer open en start het schaatsseizoen! Speciaal voor 
basisschoolleerlingen (vanaf 6 jaar) is er tĳdens het seizoen iedere vrĳdagmiddag 
jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Tĳdens de lessen raken de kinderen 
spelenderwĳs vertrouwd met het schaatsen en gaandeweg wordt er steeds meer aan de 
techniek en de snelheid gewerkt. Er worden gedurende het seizoen ook extra activiteiten 
georganiseerd zoals een Elfstedentocht, het seizoen wordt afgesloten met een heuse 
schaatsdiploma. Vanaf 13 oktober is de Jaap Edenbaan geopend en daarna is er iedere 
vrĳdagmiddag van 16.55 tot 17.55 uur les, óók tĳdens de schoolvakanties. De kosten voor 
een heel seizoen (van oktober tot begin maart) zĳn: € 90,- per kind + € 20,- contributie. 

STG Waterland is een schaatsvereniging waar kinderen en volwassenen kunnen leren 
schaatsen en/of trainen op recreatief of wedstrĳd niveau. Wĳ geven trainingen op de ĳsbanen 
van Amsterdam en Hoorn. Lĳkt het je leuk om deze winter met ons mee te schaatsen? Meld 
je dan zo snel mogelĳk aan voor het jeugdschaatsen van onze club, dit gaat via onze website 
www.stgwaterland.nl Uiteraard zĳn ook ouders van harte welkom om mee te schaatsen op 
een van onze andere trainingsuren ... 

Wil je meer informatie ? Kĳk dan ook even op de 
website of mail je vraag naar 
jeugdcoördinator@stgwaterland.nl  je kunt ook 
bellen met Marianne Vrolĳk tel: 020-4923372 

 
 

 

https://www.kidsproof.nl/Amsterdam
https://www.kidsproof.nl/Amsterdam
https://www.kidsproof.nl/Amsterdam

