
              Nieuwsbrief 2 schooljaar 2017-2018 

Voorwoord 
Alweer de tweede nieuwsbrief. We lopen richting herfst en dat is goed aan het weer te merken. 
We werden de afgelopen week wakker met de mededeling dat er 5 oktober een stakingsdag in het 
onderwijs zou zijn. Hierover kunt u meer lezen in de nieuwsbrief. 
De website van de Oostvogel is uit de lucht. We zijn erg hard bezig om heel snel iets van een site in 
de lucht te krijgen. De oude website van de Vuurvogel is nog wel in de lucht. Ter overbrugging zullen 
we daar actuele documenten opzetten. 
 
De nieuwsbrief: 
Iedere twee weken komt er een nieuwsbrief uit.  
De nieuwsbrieven willen we laten uitkomen op de volgende data: 
11 en 25 september 
9 en 30 oktober 
13 en 27 november 
11 december 
15 en 29 januari 
12 februari 
5 en 19 maart 
3 en 16 april 
22 mei 
4 en 18 juni 
9 juli 
  
Website (herhaling): 
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”. 
 
Even voorstellen: 
 

    
Joyce van der Vlies 
 
Sinds 2015 ben ik schoolmaatschappelijk werker (SMW) van de Oostvogel.  
Dit jaar ben ik iedere dinsdag van 10 uur ’s ochtends tot half 1 ’s middags in school te vinden. 
Wat doet een SMW’er? 
- SMW’er is onderdeel van het zorgteam en denkt mee tijdens overleggen (intern en extern) en 
  ouderbesprekingen. 
- Biedt ondersteuning aan ouders/verzorgers, bij vragen over zaken gerelateerd aan uw kind.  
  Bij vragen over school gerelateerde aanvragen/formulieren zoals bv. aanvraag taxivervoer. 



- Biedt ondersteuning aan leerlingen. Als er in het leven van een kind veel gebeurt, zijn/haar hoofd  
  erg vol zit -en hierdoor niet aan leren toekomt/dreigt te komen-.  
- Biedt ondersteuning aan leerkrachten als klankbord, voor advies/tips/tricks, bemiddeling, etc. 
 
Onderwerpen kunnen zijn: verwerken van verlies(rouw), pesten of gepest worden, problemen in de 
thuissituatie of op school, gescheiden ouders, gebrek aan sociale vaardigheden, geweld, 
gedragsproblemen, opvoeding, huiselijk geweld, verslaving, loverboy problematiek, seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, etc. 
De ondersteuning is kortdurend en gratis. Is er langduriger of op meerdere vlakken hulp nodig is? 
Dan kan ik met u meedenken waar u deze ondersteuning kan vinden. 
 
 

 
Mijn naam is Marianne van Dorp, getrouwd en heb drie kinderen. Een zoon van 18 jaar, een dochter 
van 16 jaar en een pleegdochter van 8 jaar oud. Ze woont inmiddels al weer 6 jaar bij ons. 
In 1987 ben ik op de Oostvogel (was toen Trampoline) komen werken als onderwijsassistente. In de 
avond uren ben ik gaan studeren aan de PABO.  Na bijna 4 jaar ben ik afgestudeerd en ben toen 5 
jaar gaan werken bij de kleuters op ’t Carillon in Gouda. Mijn hart ging toch uit naar het speciaal 
onderwijs en ben teruggekomen op de Oostvogel. Momenteel heb ik groep 5/6a, daarnaast ben ik 
schoolopleider. Dit betekent dat ik alle stagiaires van onze school begeleid. Verder zit ik namens 
school in de GMR van de Groeiling. In mijn vrije tijd houd ik van spelletjes doen. 
 
2e kennismakingsgesprek woensdag 11 oktober: 
Maandag na de grote vakantie zijn we van start gegaan met het kind-ouder gesprek.  
Het ligt in de lijn der verwachting dat je ook een keer terugkomt op eventueel gemaakte afspraken 
om met elkaar te bespreken hoe het tot nu is gegaan. 
Dat willen we doen op woensdag 11 oktober. De invulling van de dag zal hetzelfde zijn als het eerste 
gesprek.  De kinderen zijn vrij en iedereen komt op afspraak op school voor een gesprek. 
 
Voorheen hadden we in deze periode ook een ouderavond waarin we de voortgang met de ouders 
bespraken. Deze ouderavond komt dan te vervallen. 
 
Ouderbijdrage: 
De school krijgt jaarlijks geld van de overheid om het onderwijs te bekostigen. Deze bijdrage is niet 
voldoende om alle activiteiten te kunnen betalen. Daarom vragen de scholen aan de ouders een 
bijdrage om allerlei extra activiteiten te kunnen betalen. Denkt u daarbij aan carnaval, de sportdag, 
het kerstfeest e.d.  
   
Voor het schooljaar 2017-2018: 
 
Ouderbijdrage Afdeling Oostvogel  groepen 1 t/m 7  € 50,- 
Ouderbijdrage Afdeling Oostvogel  groep 8   € 75,- 
Ouderbijdrage afdeling Vuurvogel  Alle groepen                 € 75,- 
                                                                      
U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL36ABNA040.01.58.280  



Fruitdag (herhaling): 
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. 
Vanaf 4 september kunnen we intekenen voor het schoolfruit. Dat hebben we inmiddels gedaan. Het 
is nu afwachten of we ingeloot worden. 
 
 
Vacature Vuurvogel de voortgang: 
Onderstaande advertentie is inmiddels uitgegaan. We zijn in afwachting van heel veel reacties. 
 
 

 

Vacature:  

Wij zoeken met spoed: 

Een leerkracht op De Oostvogel, afdeling Vuurvogel die 

retegoed, onverbiddelijk, waanzinnig, flexibel, sterk, en 

onvermoeibaar is. 

- Gewoon retegoed is in z’n vak. 
- In staat is tot onverbiddelijke zelfreflectie. 
- Flexibel om kan gaan met sociale en leergedrag-gerichte interventies. 
- Collegiaal en communicatief sterk. 
- Waanzinnig snel kan schakelen tussen verschillende niveaus van denken en handelen. 
- Iemand die niet moe wordt van onze speciale kinderen maar zin heeft om dingen op te lossen. 
 
Doelgroep: 
De kinderen van De Vuurvogel zijn hoogbegaafde kinderen (TIQ +130) tussen de 5 en 12 jaar die 
onvoldoende tot ontwikkeling kunnen komen in het reguliere basisonderwijs. Kinderen die de 
sociale, emotionele, intellectuele en fysieke intensiteit hebben die kenmerkend is voor 
hoogbegaafdheid en daarnaast de extra uitdaging hebben om met hun leerproblemen om te gaan. 
 
Wij zoeken: 
Een onverstoorbare optimist die begrijpt dat alles kansen biedt om te leren en die sterk genoeg in 
zijn schoenen staat om zich staande te houden in deze dynamisch omgeving. 
Een volledig profiel is op te vragen bij directie.oostvogel@degroeiling.nl.  
 
Wij bieden: 
Een team met begrip voor elkaar en een hands-on mentaliteit. Alle mogelijkheden om jezelf te 
ontwikkelen en het beste uit jezelf en de kinderen te halen. 
Het betreft een full-time vacature,  ook part-time in te vullen. 
 
De procedure voorziet in een eerste gespreksronde en een tweede ronde. De tweede ronde is meer 
praktisch van aard en kan een casus of proefles omvatten. 
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Ben jij die leerkracht die we zoeken?? 
 
Stuur dan een brief of mail met je motivatie en CV voor 15 september aan: 
SBO De Oostvogel 
t.a.v. W. Simons 
Scharroosingel 54 
2807 CX Gouda 
directie.oostvogel@degroeiling.nl 
 
 
5 Oktober staken?? 
Zoals u weet is er een grote stakingsactie op komst op 5 oktober. Dat in navolging op de eerste actie 
van het vorig schooljaar om een uur later te beginnen. 
De actie is van de leerkrachten; zij geven aan of ze wel of niet gebruik maken van het stakingsrecht. 
Als we door de hoeveelheid stakende leerkrachten de school niet open kunnen houden, gaan we op 
5 oktober dicht. Ik wacht nu op de reacties van de leerkrachten. Dat moet deze week helder zijn. Ik 
schat in dat de bereidheid tot staken erg groot zal zijn. U kunt er rekening mee houden dat we 5 
oktober dicht zijn. Deze week volgt definitieve berichtgeving, helaas gaat dat dan met een extra 
berichtje. 
 
 
Kaartenactie: 
Voor de grote vakantie hebben we op De Oostvogel een kaartenactie gehouden. De kinderen hebben 
een ansichtkaart gemaakt, vervolgens werden daar mooie pakketten van gedrukt die de kinderen 
konden verkopen. Een deel van de opbrengst was vervolgens voor de school. 
Voor de school was de opbrengst uiteindelijk € 458,24. 
Voor deze gelden gaan we buitenspelmateriaal aanschaffen. 
 
Agenda: 
12 september Informatieavond groep 8 afdeling Oostvogel 
12 september  M.R. vergadering 
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.  
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