
         Nieuwsbrief 6 schooljaar 2017-2018 

 
Voorwoord 
 
De nieuwsbrief is deze keer iets eerder dan normaal. Daar is een reden voor; u kunt dat elders lezen 
in deze nieuwsbrief. 
We hebben vandaag op school meegedaan met het nationaal schoolontbijt. Een lekker ontbijtje op 
school, gezellig met elkaar.  We krijgen een standaardpakket aangereikt en hopen dat het iedereen   
gesmaakt heeft. 
 
Website 
 
Als u op internet zoekt op  www.sbo-oostvogel.nl heeft u alvast een voorproefje van hoe de website 
er uit gaat zien.  
We zijn nu druk bezig om de documenten, teksten en foto’s op de juiste plek te zetten.  
Als de site gevuld is, gaan ook de groepen aan de slag en als laatste stap krijgen de ouders een 
inlogcode. Met die code kunt u als ouder bijvoorbeeld foto’s bekijken en groep specifieke informatie 
opzoeken. Een soort ouderportaal. 
 
 
Afscheid 

Vertrek Wilfred Simons bij De Oostvogel/Vuurvogel. 
 
Na 19 jaar gaat Wilfred Simons plaats maken voor een andere directeur bij De 
Oostvogel. Hij wordt ca. april / mei volgend jaar (parttime) directeur bij een 
andere school van De Groeiling, namelijk De Goudakker in Gouda en blijft 
daarnaast (parttime) directeur op de St. Michaelschool te Hazerswoude.  
 

 
Het vertrek van Wilfred is te begrijpen: het is goed om regelmatig van school te 
wisselen. Neemt niet weg dat ouders, team en kinderen hem zullen missen. En hij 
hen! Wilfred heeft veel voor de school betekend. De kinderen en ouders lagen en 
liggen hem na aan het hart.  
 
In de komende periode zal gezocht worden naar een nieuwe directeur voor De 
Oostvogel. Vanzelfsprekend wordt u over de uitkomsten geïnformeerd.   
 
 
Jan Kees Meindersma en Els van Elderen 
Bestuur De Groeiling  
 
 
 

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


 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ondanks het feit dat het een bewuste keuze is, moet ik met pijn in het hart aangeven dat ik per 1 mei 
niet meer werkzaam zal zijn als directeur op SBO De Oostvogel. 
Op die dag ga ik als duo-directeur aan de slag op De Goudakker, een school waar ik enkele jaren 
geleden ook al werkzaam was voordat ik de overstap maakte naar Hazerswoude-dorp. 
Begrotingstekorten waren destijds de reden; we hadden toen een overhead aan directietaken. De 
huidige directeur heeft aangegeven vervroegd met pensioen te gaan, vandaar dat de vacature daar 
vrij is gekomen. 
We staan met De Oostvogel best op een belangrijk punt om vooral vooruit te kijken naar de 
toekomst. Ik heb dit 19 jaar, vanaf de start van De Oostvogel,  mogen doen en denk dat het tijd is 
voor iemand anders om de nieuwe wegen voor de toekomst met het team en de ouders in te slaan. 
Ikzelf blijf werkzaam op twee scholen. Ik blijf duo-directeur in Hazerswoude-dorp en wordt duo-
directeur op De Goudakker. 
Werken in het onderwijs is leuk, maar werken in het SBO is voor mij nog leuker en geeft zoveel meer 
voldoening. Het is mooi om te zien dat je echt iets kunt betekenen voor een kind en de ouders 
wanneer zaken niet altijd gaan zoals we hopen dat het gaat verlopen. 
Dat ga ik heel erg missen. 
Ik ben nog lang niet weg maar wil iedereen nu al wel bedanken voor het vertrouwen dat ik de 
afgelopen jaren heb gekregen. 
Voor de school gaat het gewoon door, maar het team gaat nu met ouders en bestuur snel op zoek 
naar een nieuwe directeur. We sturen aan op 1 mei, liefst eerder om zaken gewoon goed over te 
dragen. 
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte als er vorderingen zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wilfred Simons 
 

Even voorstellen 
 

Mijn naam is Justin Pieters en ik werk op de afdeling Vuurvogel.  Mijn roots 

liggen in Maastricht. Vanwege de slechte werkgelegenheid in de jaren 80 

van de vorige eeuw, ben ik naar Gouda verhuisd. Ik ben jaren werkzaam 

geweest bij de Gemiva-SVG groep als teamleider om opeens weer terug te 

keren in het onderwijs. Wat is dit werk toch leuk!  

Ik heb drie volwassen kinderen die inmiddels een eigen woonplek hebben. 

De oudste twee studeren in Utrecht en de jongste heeft dagbesteding in een 

bierbrouwerij en een dagactiviteitencentrum. 

Ik ben geïnteresseerd in cultuur, kunst, vormgeving, geschiedenis en ik vind het heerlijk om door 

oude steden te lopen en rond te kijken.  

 

Agenda 
5 december – Sinterklaas op school 
22 december – start kerstvakantie 
 
 
 



Project thema milieu Vuurvogel 

Op de Vuurvogel zijn alle groepen gestart met het thema milieu. 
De komende weken staan in het teken van milieu vervuiling, afval scheiden en hergebruiken. De 
kinderen leren van alles over deze onderwerpen, gaan dingen onderzoeken en gaan creatief aan de 
slag met restmateriaal. 

 
Als start van het project is groep 
Idefix de wijk ingegaan met 
camera's om milieuvervuiling in de 
buurt te fotograferen. Natuurlijk 
hadden zij ook meteen een 
vuilniszak meegenomen om de 
spullen op te ruimen. 

 
 
 


