
            Nieuwsbrief 7 schooljaar 2017-2018 

Voorwoord 
 
U heeft het vast en zeker al gezien…. De school is helemaal in de sfeer van Sinterklaas. Dank aan de 
ouders die dit weer op zich hadden genomen. Ook in de school merken we een toenemende 
spanning rond dit feest en daarna natuurlijk de Kerstperiode. 
We zoeken overigens nog ouders die in de toekomst willen helpen om de school steeds in een thema 
te  willen versieren.   
 
Kerst op De Oostvogel 

Het lijkt nog ver weg, maar toch hierbij alvast een bericht van de Kerstcommissie. In de komende 

periode zal er door ons meer informatie worden gegeven, maar voor nu willen u vragen om alvast 

donderdag 21 december a.s. in uw agenda te zetten. Er is dit jaar voor gekozen, om op deze dag een 

continurooster te draaien tot 17.00 uur! Vanaf ongeveer 16.15 uur zijn alle ouders en verzorgers van 

harte uitgenodigd om dan in de aula te genieten muziek onder het genot van een hapje en een 

drankje. Ondertussen zullen de kinderen in hun klas van een kerstbuffet genieten. Vanaf 17.00 gaan 

de deuren van de lokalen open en zullen de kinderen van zich laten 

horen. Daarna begint de Kerstvakantie. 

Met vriendelijke groet,  de Kerstcommissie    

 

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. 
 
Even voorstellen 
 

Mijn naam is Henriette Oomen. Ik ben geboren en getogen in de omgeving van 

Breda en woon al weer bijna 29 jaar in Gouda samen met mijn man. Ik ben 

ongeveer 16 jaar leerkracht op de Oostvogel. Ik heb in verschillende groepen 

gewerkt en de laatste jaren met veel plezier op donderdag en vrijdag in groep 

1-2 samen met Ilenny van den Heuvel. Op woensdagochtend geef ik RT lezen 

en na de pauze kinderyoga. 

In mijn vrije tijd sport ik regelmatig in een sportschool en daarbij houd ik van 

buiten zijn. Zoals wandelen, fietsen en in de zomer zeilen. Ook van 

voorstellingen in bv de schouwburg kan ik heel erg genieten. 

 

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


Vogel Oudervereniging 

Beste ouders,  

Als leden van de Vogel Oudervereniging (VOV), stellen wij ons graag even aan jullie voor!  

Wij zijn: Erica Atteveld (voorzitter), Jacoline van Diemen (secretaris), Henriette Oomen (teamlid, 
leerkracht van groep 1/2), Marjoleine Jongenotter en Carolien de Pagter.  

De VOV is begin dit schooljaar ontstaan uit de samenvoeging van de Oudervereniging van de 
Oostvogel en de VOC (Vuurvogel Oudercommissie). Het samengaan van de Oostvogel en de 
Vuurvogel brengt met zich mee dat in beginsel alle activiteiten/festiviteiten die voorheen door de 
beide afdelingen apart werden georganiseerd, met ingang van dit schooljaar door de VOV zoveel als 
mogelijk schoolbreed zullen worden opgepakt. Hierbij moet je denken aan het organiseren van het 
Sint- en Kerstfeest, Pasen, Koningsspelen, kamp/schoolreis ed. Ook hebben wij bijvoorbeeld plannen 
om het schoolplein aan te pakken.   

Indien het nodig lijkt om in verband met specifieke behoeften van Oostvogel- of Vuurvogelkinderen, 
bepaalde activiteiten toch apart of in aangepast vorm te organiseren, dan zullen wij dat natuurlijk in 
goed overleg doen.   

Behalve ondersteuning van het team, heeft de VOV zich ten doel gesteld om de ouderparticipatie en 
ouderbetrokkenheid te vergroten. Wij zullen dan ook bij het organiseren van onze activiteiten korte 
lijntjes met jullie houden. We zullen jullie regelmatig op de hoogte houden en ook om jullie hulp 
vragen. We hopen dat alle ouders zich door de VOV vertegenwoordigd zullen voelen en dat jullie 
bereid zullen zijn om daar waar nodig als hulpouder actief mee te doen!  

De VOV is op dit moment qua ledental wat aan de kleine kant en dus zou het fijn zijn als er onder 
jullie ouders zijn die zich bij de VOV willen aansluiten. Met meer betrokken ouders en leden kunnen 
we nu eenmaal meer werk verzetten!  

Bij vragen en/of opmerkingen of als je je als nieuw lid van de VOV of als hulpouder wenst aan te 
melden, spreek dan een van ons gewoon even aan of stuur dan een mail naar:  

vogeloudervereniging@gmail.com  

Om onze plannen op een goede manier gestalte te geven, is het van groot belang dat wij voldoende 
budget tot onze beschikking hebben. In dit verband vragen wij de ouders die dit nog niet hebben 
gedaan, met klem de ouderbijdrage voor dit schooljaar te voldoen door overmaking op 
bankrekeningnummer: NL36ABNA0400158280 t.n.v De Oostvogel o.v.v. Ouderbijdrage en de naam 
van het kind.  

De ouderbijdrage voor de afdeling Oostvogel groep 1-7 bedraagt: 50 euro.                                              
De ouderbijdrage voor de afdeling Oostvogel groep 8 bedraagt: 75 euro.                                                 
De ouderbijdrage voor de afdeling Vuurvogel (alle groepen) bedraagt: 75 euro.  

 

 

mailto:vogeloudervereniging@gmail.com


Mijn naam is Erica Atteveld. Ik ben voorzitter van de 
oudervereniging. Ik werk als dierenartsassistente. Ook kom ik bij 
mensen thuis om te helpen bij vragen en problemen over hun 
katten.  

In mijn vrije tijd maak ik graag foto’s, ben ik graag buiten en kun 
je me vinden op het voetbalveld als leiding van het 
pupillenteam van onze zoon.  

Ik heb een dochter (Fay) op de Oostvogel in groep 8. Zij heeft nog een jonger broertje. Wij zijn vorig 
jaar na de kerstvakantie op deze school gekomen.   

Ik heb altijd in de oudercommissie gezeten en bij van alles op school geholpen.  Indien gewenst, zal ik 
ook foto’s en filmpjes maken bij activiteiten die dan via de website met u gedeeld kunnen worden.  

Samen willen we proberen om het voor de kinderen een leuk schooljaar te maken. Mocht u inbreng 
of ideeën hebben of mee willen helpen, laat het weten! Mail gerust naar ons mailadres of spreek me 
aan op het schoolplein.  

Ik hoop velen van jullie te mogen ontmoeten tijdens de activiteiten. En hopelijk groeien we met 
elkaar weer uit tot een grotere actieve oudervereniging!  

  

Ik ben Jacoline van Diemen, 37 jaar, getrouwd met kaasboer Piet en 
samen hebben wij 3 kinderen: Piet (10 jaar), Lize (8 jaar) en Max (3 
jaar). Piet zit in groep Obelix en Lize zit in groep Idefix. “Van huis uit” 
ben ik notarieel jurist en ik heb jaren met veel plezier gewerkt als 
kandidaat-notaris. Inmiddels ben ik alweer een aantal jaren thuis voor 
de kinderen. Ook ondersteun ik mijn man bij het reilen en zeilen 
binnen zijn kaashandel. In ons ondernemersgezin met 3 bijzondere 
kinderen, is er “never a dull moment”! In mijn vrije tijd zing ik graag, 
bij voorkeur in mijn bandje met muzikale vrienden. Familie en 
vrienden zijn ook erg belangrijk voor mij.  

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie binnen een school staan 
voor mij hoog in het vaandel. Dat is de reden waarom ik op de vorige 
school van Piet en Lize altijd mijn steentje heb bijgedragen en ik dat 

ook nu weer op deze school doe. Sinds halverwege vorig schooljaar ben ik daarom lid van de 
oudervereniging. Tot dit schooljaar was dat de VOC van de Vuurvogel en sinds dit jaar de VOV. 
Alhoewel de rol en de taken die de VOC voorheen had, in bepaalde opzichten verschillen van die van 
de VOV, ben ik toch de uitdaging aangegaan om ook van de VOV, samen met de andere leden, een 
succes te maken. Met oog voor elkaars kinderen en voor het schoolbelang, geloof ik dat de VOV voor 
ALLE ouders en kinderen het verschil kan maken. 

 

 

 

 



Ik ben Marjoleine Jongenotter. 

Moeder van drie kinderen waarvan twee op de Oostvogel zitten, 

namelijk Charlotte (groep 7) en Julian (groep 5). 

Ik denk dat de meeste kinderen mij kennen als ‘de kookjuf’ maar ook 

maak ik voor het derde jaar deel uit van VOV, iets wat ik ook erg leuk 

vind om te doen. 

 

 

 

 
 
 
Mijn naam is Carolien de Pagter, getrouwd en we 
hebben een zoon. Mincho zit in groep 5/6B.  
 
Ik werk als receptioniste in revalidatiecentrum de 
Ronssehof te Gouda. In mijn vrije tijd wandel en kano 
ik graag.  
 
Sinds dit jaar zit ik in de ouderraad van de Oostvogel. 
Ik vind het leuk om mijn steentje bij te dragen en 
betrokken te zijn bij de school. 

 
 
 
Agenda 
 
5 december       Sinterklaas op school 
21 december     Kerstviering en kerstdiner 
22 december     Kerstvakantie 
8 januari             Weer naar school 


