
         Nieuwsbrief 10 schooljaar 2017-2018In 

e nieuwsbrief in ieder geval aangeven het programma voor de kerstviering van donderdag (hoe ziet de dag eruit). Tegelijk erbij dat de kinderen dan vrijdag  

 

Kanjerlessen 
Op dinsdag 30 januari worden er in enkele groepen kanjerlessen gegeven door een trainer van het 
kanjerinstituut. Leerkrachten konden daar op intekenen. 

Onderstaande groepen krijgen een voorbeeldles. Ouders kunnen hierbij aanwezig zijn op de les 
samen met hun kind te volgen. 

Tijd Groep Leerkracht Wensen 

8.45- 9.45 Groep 7/ 8 (Obelix) 
Afdeling Vuurvogel  

Heidi  Motor en benzine 
vertrouwensoefeningen 

10.00- 11.00 Groep 5/ 6 B Oostvogel Jacqueline Max en de klas; 3e verhaal. 
Pluisje/ wie is de stoel 
Oefeningen vereenvoudigen; hoe 
doe je dat? 

11.15- 12.15 Groep 6/ 7 B Oostvogel Wendy en 
Andre 

Motor en benzine en 
aanverwante oefeningen.  
Betreft een groep waarin de 
leerlingen erg op elkaar 
reageren. 

13.15- 14.15 Groep 5/ 6 A Oostvogel Denise Max en de vogel: les 6 Tirza 
groeit en groeit. 
Oefening De Wasstraat 

 

De MR vergadering van 23 januari is verschoven naar maandag 29 januari. Dat in verband met de te 
houden sollicitatiegesprekken voor de vacature van directeur De Oostvogel. 

 

Verslag van de studiedag van 15 januari 
Voor het team was dit de derde scholingsdag in het kader van de Kanjertraining. Met elkaar hebben 
we de laatste stappen gezet en oefeningen gedaan om een en ander in de vingers te krijgen. 

Het eindresultaat is dat we nu ook officieel de Kanjerlessen mogen geven en we ook een 
kanjerschool zijn. 

Voor ons  ligt dan de uitdaging om het natuurlijk weg te zetten en vast te houden. Over twee jaar is 
de eerste her-certificering voor het gehele team. 

  



Toetsweken 
De afgelopen weken stonden in het teken van het afnemen van de bekende Cito-toetsen. Altijd een 
spannende klus en ook een intensieve klus voor de leerlingen en leerkrachten.  

Als het goed is zijn we er nu mee klaar en worden de resultaten in de OPP’s gezet. 

Mogelijk dat enkele leerlingen nog wat toetsen moeten inhalen als gevolg van ziekte en afwezigheid. 

  

Schoolarts 
De komende twee weken is de schoolarts op enkele momenten op school om de onderzoeken te 
doen bij enkele kinderen. De ouders hebben hier berichtgeving over ontvangen. 

  

Protocol medicatie toedienen op school 

Aan het begin van het schooljaar heeft u het protocol medicatie toedienen op school ingevuld en 

ondertekenend. Indien er veranderingen in de medicatie van uw zoon/dochter zijn wilt u dit dan 

doorgeven zodat de gegevens op school actueel blijven. Bij voorbaat dank. 

 

Werk aan jouw toekomst en volg een gratis proefles bij de Goudse Weekendschool! 
 
Zit jij nu in groep 7 of groep 8 en wil jij werken aan je toekomst, zelfvertrouwen en woordenschat? 
Meld je dan aan voor een proefles van de Goudse Weekendschool en ontdek of de Weekendschool 
bij jou past! Aanmelden kan via info@goudseweekendschool.nl of (06) 42 3377 86. 
  
Dierenarts, brandweerman en advocaat 
Leerlingen van de Goudse Weekendschool ontmoeten bijna elke zondag interessante gastdocenten. 
De afgelopen maanden bijvoorbeeld een dierenarts, brandweerman en een advocaat. Ook gingen ze 
op excursie naar een apotheek, de rechtbank, het Groene Hart Ziekenhuis en een restaurant. 
Door de lessen van de Weekendschool krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen, vergroten ze hun 
kennis van de wereld en hun woordenschat. Zo vinden de kinderen makkelijker hun plekje in de 
samenleving. 
  
'Ik heb ontdekt dat leren leuk is' 
Een oud-leerling verwoordde het laatst zo: ''Behalve dat ik heb ontdekt waar ik goed in ben, heb ik 
op de Weekendschool ontdekt dat leren leuk is. Er is veel meer dan alleen rekenen en taal. Dat 
ontdek je ook door de bezoeken die de weekendschool organiseert, naar bijvoorbeeld een 
dierenkliniek of een bouwplaats.'' 
  
Gratis lessen 
De lessen van de Goudse Weekendschool zijn gratis; enthousiaste bedrijven uit de Goudse regio en 
de gemeente Gouda betalen de kosten. 
Meer informatie over de Goudse Weekendschool: www.goudseweekendschool.nl of 06 42 3377 86.  
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Ouderpanel/klankbordgroep 

Beste ouders,  

In december hebben jullie van ons een brief ontvangen met de vraag of er behoefte is aan een 
ouderpanel/klankbordgroep.  

We hebben nog niet van iedereen een reactie ontvangen en we willen graag een zo compleet 
mogelijk beeld van jullie wensen. Heb je nog niet gereageerd, dan willen we je graag vragen dat 
alsnog te doen.  

Dit kan door onderstaande gegevens te mailen naar administratie.oostvogel@degroeiling.nl of in te 
leveren bij de administratie op school. 
   

Naam ouder/verzorger:-------------------------------------------------------------------------------------------  

Naam en groep kind:-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ik heb wel / geen behoefte aan een klankbordgroep voor ouders 

Ik wil wel / niet deelnemen aan een klankbordgroep voor ouders 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Vereyken en Judith van Steensel 

Ouders en leden MR 

 
 
 
 

 

   


