
           Nieuwsbrief 3 schooljaar 2017-2018 

Voorwoord 
We gaan een periode tegemoet van enkele onderbroken weken als gevolg van studiedagen, staking 
en ouder-kind gesprek. 
Vervolgens zit dan het eerste deel van het jaar er weer op en kunnen we genieten van de 
herfstvakantie. 
De bladeren gaan weer vallen en de dagen worden korter. Vaak een teken dat er ook een drukke 
maar gezellige tijd aan zit te komen. 
 
 
Website 
We zijn inmiddels ver met het maken van de site  www.sbo-oostvogel.nl  
Nu inloggen geeft onderstaand beeld: 

 
Dat ziet er veel beter uit dan de eerste foutmelding. 
De site zijn we nu aan het bouwen en vullen. De verwachting is dat hij nu binnen enkele weken 
online zal zijn. 
 
Even voorstellen 
Middels dit korte berichtje stellen wij ons graag 

even voor. Wij zijn Ingeborg en Liesbeth en zitten in 

ons laatste jaar van de Pabo. Op De Vuurvogel 

volgen wij onze minor passend onderwijs. Dit houdt 

in dat wij onderzoek gaan doen naar vormen van 

passend onderwijs binnen de school. Op welke 

manier wij dit gaan inrichten is nog niet helemaal 

duidelijk. Wel zullen wij af en toe met een van de 

kinderen in gesprek gaan, een interview houden of 

enquête afnemen. Alle gegevens zullen strikt 

vertrouwelijk en anoniem verwerkt worden. Als u er 

bezwaar tegen heeft dat wij wellicht met uw kind in 

gesprek gaan, dan horen wij dit graag! 

http://www.sbo-oostvogel.nl/


 

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.  
   
Ouderbijdrage voor beide afdelingen:    € 25,- 
 
Bijdrage schoolkamp afdeling Vuurvogel:  € 50,- 
Bijdrage schoolkamp groep 8 Oostvogel:   € 50,- 
Bijdrage schoolreis Afdeling Oostvogel:     € 25,- 
 
Voor het schooljaar 2017-2018 gelden de volgende bedragen per kind: 
 
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 NL36ABNA 040.01.58.280  
 
 
Schoolfruitdag  
Iedere vrijdag is er al  een zogenaamde fruitdag.  
We hebben, net als de voorgaande jaren ook aangegeven weer gebruik te willen maken van de 
schoolfruitactie van het steunpunt EU-fruit. 
Vandaag hebben we te horen gekregen dat we ook dit jaar weer bij de gelukkige scholen horen die 
mee kunnen doen. Concreet heeft dat tot gevolg dat vanaf de week van 13 november gratis 
schoolfruit gebracht zal worden (iedere week 3 stuks fruit). De leveringen lopen door tot en met 
week 16 in het jaar 2018. 
 
Kanjertraining 
Het team volgt op dit moment een studietraject in het kader van de Kanjertraining, een programma 
met een doorgaande lijn op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. 
Donderdag 28 september is onze tweede studiedag. In januari volgt nog een derde studiedag. 
Een onderdeel van het traject is ook een informatieve ouderavond. 
Die staat in de planning op donderdag 12 oktober. 
 
De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit 

van de positieve eigenheid  van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een 



sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele 

kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat. Komende tijd gaan wij starten met de 

eerste oefeningen met de kinderen . U zult daar wellicht via uw kind wel wat van horen.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
5 Oktober staken 
De school gaat op 5 oktober definitief dicht. 
De leerkrachten gaan naar Den Haag of zijn werkzaam op school voor andere zaken dan lesgeven. 
We hopen echt dat de actie tot iets concreets zal gaan leiden ten aanzien van werkdruk in het 
onderwijs. 
 
 
Agenda 
28 september Studiedag 
4 oktober Studiedag stichting De Groeiling 
5 oktober Stakingsdag 
11 oktober Tweede kind-oudergesprek 
16 t/m 20 okt    Herfstvakantie 
 
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.  
 
Oproep 
Kerst is nog ver weg, maar we vragen uw aandacht voor onderstaande oproep. 
 
Live muziek tijdens kerstdiner / oproep muzikale ouders 
 
Gijs van Soest (vader van Jasper uit Obelix) en Jacoline van Diemen (moeder van Piet (Obelix) en Lize 
(Idefix)) en een paar muzikale vrienden vormen een band en zijn van plan tijdens het kerstdiner op 
donderdagavond 21 december a.s. voor de ouders op te treden. Als de kinderen eten, kunnen de ouders 
genieten van live kerstmuziek! Veel kerstklassiekers zullen voorbij komen: van "Jingle Bells" tot "Last 
Christmas" en van "Let it snow" tot "All I want for Christmas is you". 



Het zou leuk zijn als zich meer ouders van de Oost- en Vuurvogel bij de band aansluiten! En dus is de vraag: 
 
Zijn er ouders die een muziekinstrument bespelen en/of zingen en onze "schoolband" zouden willen komen 
versterken? 
 
In de aanloop naar het kerstdiner wordt er 1 maal per week (een avond) gerepeteerd. 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met Jacoline (06-26016120) of 
Gijs (06-26426601). 

 
Ouderraad 
Afgelopen periode zijn enkele ouders bijeen geweest om met elkaar te spreken over een op te 
richten ouderraad voor de hele school. 
Inmiddels zijn daartoe de eerste stappen gezet. 
We hebben nu een ouderraad die bestaat uit: 
Erica Atteveld 
Jacoline van Diemen 
Marjoleine Jongenotter 
Carolien de Pagter 
Esther Zandvliet 
 
Tegelijk ook een tweede oproep: 
Zijn er ouders die ook willen ondersteunen in bijvoorbeeld de ouderraad, helpen bij Sinterklaas en 
Kerst, school helpen om luizenvrij te blijven?? 
Ook zoeken wij een opvolger voor Simone van Oudshoorn, zij is de moeder van Luco uit groep 8. Zij 
doet de decoratie volgens de seizoenen bij de hoofdingang en bij de kleuters. Dit kost ongeveer 5 uur 

per seizoen.  
Bij interesse neemt u contact op met de administratie van de school! 
 


