
         Nieuwsbrief 4 schooljaar 2017-2018 

Voorwoord 
Nog een week te gaan en dan is het herfstvakantie. 
We hebben een erg gebroken periode achter de rug met studiedagen, gesprekken en een 
stakingsdag. 
Het begin is vanuit het nieuw te vormen kabinet gezet. Hopen dat het laatste stukje ook goed gaat 
komen. 
Komende week is het tweede kind-ouder gesprek. 
Tevens is donderdag 12 oktober de ouderavond voor de Kanjertraining. 
 
Website: 
Als u op internet zoekt op  www.sbo-oostvogel.nl heeft u alvast een voorproefje van hoe de website 
er uit gaat zien. Nu staan er nog fictieve foto’s e.d. op.  
We komen steeds dichter bij het eindresultaat. De volgende stap is het aanleveren van foto’s, 
teksten en documenten. 
Nog even geduld dus.  
 
 
Even voorstellen: 

 

Ik ben Bianca Baars. Ik ben getrouwd en moeder van vier kinderen. De 
jongsten zijn negen jaar en de oudste wordt bijna zestien.  
Op donderdag en vrijdag werk ik op de afdeling Oostvogel en geef ik les aan 
groep 3/ 4. Mijn favoriete vakken zijn tekenen en rekenen. Daarom volg ik 
op dit moment een post hbo-opleiding tot rekencoördinator. 

 Ik sta inmiddels 22 jaar voor de klas.  

 

 

 

Ik ben Ilenny van den Heuvel-van Rooijen. 

Ik ben getrouwd en heb een zoon van 18 (HBO student) en een dochter 
van 17 (VWO 6), die de laatste twee jaar van de basisschool op de 
Vuurvogel heeft doorgebracht. Ik ben opgegroeid in de omgeving van 
Leiden en heb de Pedagogische Academie gedaan in Heemstede. De 
eerste 12 jaar van mijn onderwijs carrière heb ik als groepsleerkracht en 
intern begeleider gewerkt op Jenaplanschool Klavertje 4 in Oudewater. 
Sinds 1999 ben ik werkzaam op de Oostvogel. Hier heb ik zo’n beetje 

alle functies en groepen gehad. Momenteel sta ik voor het derde achtereenvolgende jaar in groep 
1/2 samen met Henriëtte Oomen. In mijn vrije tijd lees, kook en fiets (ook binnen bij de sportschool) 
ik graag.   

 

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


Mijn naam is Ans van der Grift- van Kooten. Op  de Oostvogel ben ik 

werkzaam als logopedist, op dinsdag en donderdag. Ik ben getrouwd met Rob 

en moeder van Olaf, die 10 jaar is.  

Al heel wat jaren ben ik werkzaam binnen het SBO. Ik ben begonnen als 

logopedist, bijna 25 jaar geleden, op de St. Jan school in Gouda. Een school 

voor moeilijk lerende kinderen (MLK). Deze school is later samen gegaan met 

de Trampoline en zo zijn wij SBO de Oostvogel geworden. Naast school ben ik 

ook 10 jaar werkzaam geweest als logopedist binnen mijn eigen praktijk. 

Binnen de school zet ik mij ook in voor de Kerstvieringen, Paasvieringen, het schoolreisje en 

natuurlijk het kamp. Samen met de kinderen van de Oostvogel ontdekken wat er allemaal te zien en 

te beleven is in de wereld om je heen. 

Inmiddels heb ik dus al heel veel kinderen verder kunnen helpen op het gebied van spraak en taal. 

Leuk , vrolijk en dankbaar werk, wat ik nog steeds met veel plezier doe samen met de andere 

collega’s binnen de Oostvogel. 

 

Ik ben Daphne Loendersloot. Na vele jaren als invalleerkracht nu de vaste juf voor 

groep Idefix (groep 3,4,5). Alle 5 de dagen sta ik voor deze groep. 

Mijn lievelingsvakken zijn de zaakvakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en 

natuur.  

 

Op dit moment ben ik 32 jaar, in januari word ik 33. Ik heb geen kinderen en woon 

samen met mijn vriend en mijn kat Molly in Gouda. Daarnaast ben ik een echte 

dierenliefhebber, waardoor ik thuis ook veel vissen en zelfs 2 schildpadden heb. 

In mijn vrije tijd lees ik graag een boek of ben ik creatief bezig. 

 

 

2e kennismakingsgesprek woensdag 11 oktober: 
Komende woensdag is het zover. Als het goed is heeft u inmiddels een uitnodiging en/of afgesproken 
tijd ontvangen. 
 
Versieren van de school 
De moeder van Luco uit groep 8 heeft ooit op zich genomen om de school steeds te versieren, 
gekoppeld aan seizoenen. Luco gaat aan het eind van het schooljaar de school verlaten. Daarmee 
stopt ook het versieren van de school….. tenzij er een andere ouder / ouders zijn die dit op zich willen 
gaan nemen (dan of nu ook al meehelpen). 
De moeder van Luco geeft aan dat het haar ongeveer 5 uur per seizoen kost. Veel ideeën haalt ze van 
Pinterest en het geheel is low- budget. 
 
 
 
 
 
 
 



Kanjertraining: 
 

De afgelopen periode heeft het team een intensieve training gevolgd waarbij wij ons verdiept 

hebben in de principes van de Kanjertraining . De komende jaren zullen wij ons hierin verder 

bekwamen. Als fundament voor de Kanjertraining wordt er uitgegaan van de volgende regels: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Wij willen graag een gecertificeerde “ Kanjerschool “ worden. De kanjertraining neemt kinderen en 

hun opvattingen zeer serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij 

verwachten dan ook van ieder kind een ouder(s) op de ouderavond.  Het is erg belangrijk dat u als 

ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de school en  hoe u daar thuis mee om kunt gaan en 

dat u op de hoogte bent van de grenzen die we hanteren op school.  

De ouderinformatieavond  Kanjertraining wordt gehouden op  12 oktober  om 19.30 uur . 

De avond wordt geleid door een trainer van Stichting Kanjertraining.  Vanaf 19.15 uur bent u welkom 

voor een kopje koffie of thee. Bent u verhinderd voor deze informatieavond dan stellen we het op 

prijs dat u ons dat even laat weten. 

 

Met vriendelijke groet, 

team van De Oostvogel 

 

 

 

 



Agenda: 

11 oktober Tweede kind-oudergesprek 
12 oktober    Ouderavond Kanjertraining 
13 oktober Middag afsluiting Kinderboekenweek, verkleedkleren meenemen 
13 oktober Na 15.00 uur start herfstvakantie 
23 oktober Weer naar school 

 
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 (herhaling): 
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 (herhaling): 
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 
 
Nogmaals 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?? 
Neemt u contact op met de administratie van de school! 
 


