
            Nieuwsbrief 8 schooljaar 2017-2018In 

e nieuwsbrief in ieder geval aangeven het programma voor de kerstviering van donderdag (hoe ziet de dag eruit). Tegelijk erbij dat de kinderen dan vrijdag  

 

Kerstfeest op De Oostvogel 

Wij vieren dit jaar Kerstfeest op school op donderdag 21 december 

a.s. 

Alle kinderen van De Oostvogel blijven die dag langer op school in 

verband met de kerstviering en het kerstdiner. 

Vanaf 16.15 uur bent u van harte welkom, om alvast met elkaar iets 

te drinken en te genieten van de muziek.  Rond 17.00 uur zullen alle 

kinderen van De Oostvogel u toezingen, om daarna het diner in de 

groep nog verder af te ronden, voordat ze met u mee naar huis 

kunnen, om te gaan genieten van de kerstvakantie.                            

Alle leerlingen zijn vrijdag 22 december vrij! 

Gezien het succes van vorige jaren, vragen wij u weer om een gerechtje te maken voor ongeveer 12 

leerlingen. Van al die gerechtjes samen maken we een buffet in de klas. Via een lijst of uw kind weet 

u wat u gaat maken en mee mag geven voor dit buffet. 

Het gerecht moet kant en klaar zijn om te eten en donderdag 21 december meegegeven worden aan 

uw kind of door u worden gebracht. 

Let op! De gerechtjes kunnen niet opgewarmd worden in de oven! 

De kinderen nemen ook een bord, een beker en bestek mee in een plastic tas. 

Belangrijk: 

In verband met de veiligheid van de kinderen is het verplicht om uw kind donderdagmiddag               

21 december om 17.00 u  op te halen. Wij sturen geen enkel kind zonder begeleiding naar huis! Wij 

gaan er vanuit dat u begrip zult hebben voor dit standpunt. Vergeet u niet om het leerlingenvervoer 

voor die middag af te zeggen? 

Het team van De Oostvogel 

 

 

 



Schaatsen rond het stadhuis 

 

Donderdag 21 december worden alle leerlingen van de afdeling Vuurvogel om 12.15u op de 
schaatsbaan verwacht. Die ochtend hebben we eerst de laatste adventviering. Om ca 11.40u 
vertrekken we gezamenlijk lopend naar de Markt in Gouda. We mogen tot 13.00u gebruik maken van 
de baan, samen met een andere basisschool. Hierna lopen we weer terug naar school en zijn dan op 
tijd terug voor de kerstviering. 

Afdeling Oostvogel gaat schaatsen op maandag 8 januari, meteen na de vakantie! We schaatsen van 
9.45 uur tot 10.45 uur. Wij zijn nog op zoek naar ouders voor begeleiding van de groepen. U kunt dit 
doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 

Bij regenweer gaat het schaatsen uiteraard niet door; schaatsen is dan te gevaarlijk. 
Leerlingen moeten handschoenen aan. Zij krijgen daar schaatsen te leen. Het is prettig als uw kind 
meteen zijn/haar schoenmaat kan noemen. Eigen kunstschaatsen mogen gebruikt worden; noren 
echter niet! Het ijs kan nat zijn dus een droge broek op school is handig. 

   

Directievacature 

De stand van zaken in het kader van de directievacature: de advertentie is intern en extern 
uitgegaan. Men heeft de tijd om te reageren tot en met de kerstvakantie. De gesprekken zijn gepland 
in de maand januari. 

 

Studiedag 15 januari 

Maandag 15 januari is er een studiedag.                                                             
Dit is de derde trainingsdag voor de kanjertraining.                                        
De leerlingen zijn die dag vrij. 

 

 



 Even voorstellen 

 
Mijn naam is Miriam Stolle, ik werk al 19 jaar op SBO De Oostvogel. Eerst 
alleen als leerkracht, later ook RT en sinds een aantal jaren als intern 
begeleider. Sinds afgelopen schooljaar horen daar ook de leerlingen van 
de afdeling Vuurvogel bij.  
Op maandag, dinsdag  en woensdag ben ik intern begeleider en werk ik 
veel samen met Ingrid Bakker (orthopedagoog), Inez de Kreuk (intern 
begeleider afd. Vuurvogel) en Joyce van der Vlies (schoolmaatschappelijk 
werk).  
Op donderdag en vrijdag sta ik voor groep 8 , mijn duo is Pamela Uljee.  
Ik ben 50 jaar, woon samen met vriend Jan Willem, zoon Wiebe en onze 
rode kater Tyger in Gouda . We vormen een samengesteld gezin met 4 

kinderen (Bart Jan, Lars, Lisa en Wiebe) waarvan alleen de jongste nog thuis woont. 
In mijn vrije tijd kook ik graag, het liefst voor het hele gezin. Met z’n allen aan tafel vind ik erg 
gezellig. We gaan graag op vakantie, de ene keer een stad&cultuur de andere keer heerlijk 
zon&strand!  Italië is mijn favoriete vakantieland! 
Verder lees ik graag, ben ik gek op katten en op TV kijk ik het liefst kookprogramma’s en “Wie is de 
mol?” 
 

 

 

Het team van de Oostvogel wil u bedanken voor alle betrokkenheid van het 

afgelopen jaar. We hopen op dezelfde betrokkenheid in 2018. 

Wij wensen iedereen een hele fijne kerst, een gezellige kerstvakantie en een 

gezond en voorspoedig 2018. 

 

 


