
 Nieuwsbrief 1 schooljaar 2017-2018 

We zijn weer begonnen! 
Een mooie tekst die we overal tegenkomen in de buurt van de scholen. Vooral bedoeld om 
verkeersdeelnemers er attent op te maken dat er veel schoolgaande kinderen onderweg zijn. 
Wij zijn ook weer begonnen aan een nieuw schooljaar. 
Het is altijd fijn om te zien dat iedereen weer veilig en wel terug is van vakantie.  
De eerste schoolweek is altijd weer wennen aan het ritme, de routines en afspraken.  
In de vakantie is er nog hard gewerkt om alles weer klaar te hebben voor de aanvang van het 
schooljaar. Wat dat betreft kunnen we zeggen dat we er klaar voor zijn. 
We hebben er zin in en zien het nieuwe schooljaar met veel vertrouwen tegemoet. 
 
De nieuwsbrief: 
Iedere twee weken komt er een nieuwsbrief uit. Hierin proberen we actuele en belangrijke zaken aan 
te geven en mede daardoor een stroom aan aparte briefjes te voorkomen. 
Soms zal het een uitgebreide nieuwsbrief zijn en de andere keer is de nieuwsbrief wat beperkter. 
We sturen de nieuwsbrief digitaal naar alle ouders. In de nieuwsbrief staan alle zaken voor de hele 
school. Daar waar het specifieke onderwerpen betreft voor de afdeling Vuurvogel of Oostvogel, 
zullen we dat aangeven. 
Voorheen spraken we binnen de Oostvogel van “het Ei”. Vanaf nu is het gewoon “nieuwsbrief”. 
De nieuwsbrief zal ook te downloaden zijn via de website. 
 
Website: 
Het was de bedoeling om met ingang van het nieuwe schooljaar ook een nieuwe website te hebben. 
Dat is niet gelukt. Hij is nog steeds “under construction”. 
 
Personele wisselingen: 
Tegen het eind van het schooljaar werd, na een periode van afwezigheid, duidelijk dat juf Vera 
Verschut afscheid zou gaan nemen van De Oostvogel. 
De laatste paar dagen van het schooljaar zijn we erin geslaagd om toch een vervangster te kunnen 
vinden. Dat in de persoon van juf Anne-Loes.  Ze zal zich in een volgende nieuwsbrief ook kort even 
voorstellen. 
Op de Vuurvogel was ook duidelijk dat juf Sandra niet meer terug zou komen, ze heeft inmiddels een 
baan op basisschool De Akker te Boskoop. Juf Heidi was al werkzaam binnen de Vuurvogel en zij gaat 
de groep Obelix (voorheen blauw) nu opstarten. Hierover later meer. 
Juf Anc was het afgelopen jaar de juf van de time-out. Zij heeft in Alphen a/d Rijn een baan gevonden 
op sbo Op Maat. In de grote vakantie is dat allemaal rond gekomen. We gaan nu snel op zoek naar 
een invulling van haar taak. 
Na een jaar van afwezigheid (zwangerschapsverlof en aansluitend ouderschapverlof) is juf Monique 
weer begonnen in de groep. 
 
Even voorstellen: 
Officieel zijn we met ingang van  augustus dus één school en ook één team. 
Terwijl ik een stukje schrijf over personele wisselingen, besef ik me dat het voor mij allemaal zeer 
vanzelfsprekend is; de personen zijn voor mij allemaal bekend. Echter voor veel ouders is dat niet het 
geval. Ouders van de afdeling Vuurvogel zien wel personeel van de Oostvogel, maar wie is nu precies 
wie? 



Voor de ouders van de afdeling Oostvogel is het precies hetzelfde. Wie is nu wie? 
In de nieuwsbrief zal dit voorlopig dus een vast onderdeeltje gaan worden. Iedere nieuwsbrief zullen 
enkele teamleden zich kort voorstellen. 
 
Wilfred Simons:  

                               
Reeds 18 jaar directeur van sbo De Oostvogel. Daarvoor werkzaam als schoolbegeleider bij de SBD 
Midden-Holland en Rijnstreek. Daar weer voor leerkracht op een sbo-school te Alphen aan den Rijn. 
Nu 2 ½ dag werkzaam op De Oostvogel en 2 ½ dag werkzaam als directeur op basisschool St Michael 
te Hazerswoude-Dorp. 
Getrouwd en drie kinderen. De jongste (24 jaar) nog thuiswonend en de oudste (29 jaar) vorig 
schooljaar getrouwd.  Vrouw en middelste kind (27 jaar) eveneens werkzaam in het onderwijs bij De 
Groeiling. 
In mijn vrije tijd in Frankrijk te vinden. Leeftijd? Net 58 geworden! 
 
Andre Klip: 

                               
Mijn naam is André Klip, getrouwd en heb twee kinderen. Een dochter van 12 jaar en een zoon van 
16 jaar oud. In 2007 ben ik op de Oostvogel komen werken als conciërge. In Rotterdam volg ik sinds 3 
jaar op maandag en donderdagavond de deeltijdopleiding voor de PABO. Dit jaar hoop ik hiervoor af 
te studeren. Dit laatste jaar van mijn opleiding sta ik op dinsdag als Lio voor groep 5/6 van de 
Oostvogel. In de vrije tijd die mij rest, maak ik deel uit van de technisch jeugdcommissie van 
voetbalvereniging ONA. Hier geef ik op woensdagavond ook training aan de jeugd. 
  
Schoolgids: 
We hebben twee schoolgidsen binnen de school. 
Schoolgids deel 1 staat vol met veel inhoudelijke informatie over de school; wie zijn we; wat doen 
we; waar staan we voor; hoe zijn zaken geregeld e.d.. 
Deze schoolgids laat nog even op zich wachten. We moeten twee schoolgidsen (van de Vuurvogel en 
de Oostvogel) ineen schuiven. We zijn daar ver mee, maar de puntjes moeten nog aangescherpt 
worden o.a. wat betreft communicatie en ouders. De schoolgids moet vervolgens ook eerst langs de 
medezeggenschapsraad. 
Schoolgids deel 2 is meer organisatorisch van aard. Hierin staan adressen, groepsindeling, 
vakantieroosters, e.d.. Tevens is hier de jaarkalander met alle bekende en relevante data voor u als 
ouders aan toegevoegd.  
Schoolgids deel 2 en jaarkalender heeft u reeds ontvangen. 
 



Rectificatie schoolgids deel 2: 
Op pagina 3 bij het vakantierooster staan nog twee extra vakantiedagen aangegeven. Die zijn foutief 
blijven staan uit de versie van het voorgaande jaar. Deze twee dagen (23 december en de middag van 
7 juli) zijn dus geen extra vrije dagen. 
Deze dagen vallen overigens in een weekeinde. Vanuit dat standpunt bezien dus wel vrij! 
 
Schooltijden: 
Voor de afdeling Vuurvogel zijn de schooltijden aangepast aan de tijden van afdeling Oostvogel. 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 15.00 uur 
Woensdag: 08.30 - 12.00 uur 
De deur gaat alle dagen om 08.15 uur open. 
 
Gymrooster: 
We hebben gelukkig onze eigen gymzaal. Die moeten we delen met de Samuelschool. 
Voor dit schooljaar is er onderstaand gymrooster: 
 

Maandag Groep 1/2 - 4 – 3 afd. O.V. 
Samuelschool 

Dinsdag Groepen afd. Vuurvogel  
Groep 8 afd. O.V. 

Woensdag Fysiotherapie 

Donderdag Groep 5/6 afd. O.V. 
Samuelschool 

Vrijdag Groepen 1/2 en 6/7 afd. O.V. 
Samuelschool 

 
Fruitdag: 
Iedere vrijdag is er een zogenaamde fruitdag. Op die wijze willen we het eten van fruit stimuleren. 
Die dag dus geen koekwaar als tussendoortje, maar iets van fruit. 
 
De afgelopen jaren zijn we steeds ingeloot voor het gratis schoolfruit vanuit het ministerie. Ook dit 
jaar gaan we er weer voor intekenen. Of het weer gaat lukken weten we nog niet; we hopen het wel.  
Als het lukt dan is er ruim een half jaar iedere week gratis fruit (drie stuks per week per leerling) 
 
Vacature Vuurvogel: 
Zoals al werd aangegeven zal juf Heidi de groep Obelix opstarten.  
Aan het eind van het schooljaar zijn we met een werkgroep  ouders en teamleden van de Vuurvogel 
begonnen om in kaart te brengen wat we nodig hebben voor de Vuurvogel. Het gaat dan met name 
over vaardigheden en kennis wat we mogen verwachten van een leerkracht. Dat als gevolg van de 
ontwikkelingen die we het afgelopen schooljaar hebben mogen meemaken en voor de toekomst 
willen voorkomen. 
We doen dat zorgvuldig en mede daardoor  kon de zoektocht naar invulling voor de vacature niet 
voor de vakantie opgestart worden. We hebben juf Heidi gevraagd om de groep op te starten zodat 
we snel na de vakantie de sollicitatieprocedure kunnen opstarten. 
We leggen nu de laatste hand aan het profiel en de advertentie. Er is een planning die toe werkt naar 
de herfstvakantie; dan moet er duidelijk zijn wat de definitieve bezetting voor groep Obelix zal gaan 
worden. Afhankelijk van de invulling zijn we dan nog wel afhankelijk van mogelijke opzegtermijnen. 
 
 
 
 



Overblijven : 
Het overblijven is met ingang van dit schooljaar iets anders ingevuld. 
De middagpauze is in twee groepen. 
12.00- 12.30 uur Groepen 3 t/m 7 van afdeling Oostvogel  zij gaan daarna eten. 
12.30- 13.00 uur Groepen afdeling Vuurvogel en groep 8 afdeling Oostvogel  zij eten eerst. 
 
Het eten is in de eigen groep met de eigen leerkracht. 
Bij het buitenspelen is er toezicht van twee collega’s van de TSO van Kind&Co, aangevuld met een 
vast personeelslid van De Oostvogel; er zijn altijd minimaal 3 mensen buiten voor het toezicht. 
Tot de herfstvakantie zullen 4 personen buiten zijn in de tweede pauze. Dat in verband met het 
wennen aan elkaar van de leerlingen van Vuurvogel en Oostvogel. 
 
Stage in de school: 
We bieden op school ook stageplaatsen aan voor studenten in opleiding. Ook dit jaar zijn er 
stagiaires in verschillende groepen. Een overzicht: 
 

Naam Stage in groep? Van welke opleiding? 

Meester André  Groep 5/ 6 Oostvogel Pabo 4e jaar (di heel jaar) 

Juf Melanique Groep 1/ 2 Oostvogel Student pedagogiek (heel jaar) 

Juf Jiska Groep 3/ 4 Oostvogel MBO (ma en vr heel jaar) 

Juf Rozanne Groep 5/ 6 Oostvogel Pabo (do eerste helft jaar) 

Juf Renee Groep 6/ 7 Oostvogel MBO (ma en vr heel jaar) 

Meester Tim Groep Idefix Vuurvogel MBO (3 dagen eerste periode, 
daarna 4 dagen) 

 
Mogelijk dat er in de loop van het jaar nog stagiaires ingezet gaan worden. 
De Oostvogel doet mee aan het project “opleiden in de school”. Mogelijk dat vanuit dat project nog 
studenten van de Thomas Moore Pabo ingezet gaan worden. 
 
Woensdagrooster afdeling Vuurvogel: 
- Gastles Brede School voor groep Idefix 
- ICT (alle groepen) 
- Debat (alle groepen) 
- Natuuronderzoekjes (alle groepen) 
Het programma is reeds van start gegaan en zal duren tot de herfstvakantie. 
 
Agenda: 
12 september Informatieavond groep 8 afdeling Oostvogel 
18 september Studiedag 
21 september Afname NIO groep 8 afdeling Oostvogel 
28 september Studiedag 
 
Versterking Bieb-team: 
Het Bieb-team voor de afdeling Vuurvogel zoekt versterking. 
Het Bieb-team is eens in de 6 weken werkzaam op de vrijdagmiddag . 
Wilt u meer informatie, dan kunt u, via de school,  contact opnemen met Angelina Bosma.  


