
         Nieuwsbrief 14 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  

 

Stand van zaken rond invulling vacature directeur Oostvogel 

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de Oostvogel,  

Zoals u weet ga ik na 19 jaar De Oostvogel verlaten. Per 1 mei ga ik van start op een andere school.  

Vanaf het moment van aankondiging van mijn vertrek, is men aan de slag gegaan om een opvolger of 
opvolgster te zoeken. Tot op heden is dat niet gelukt.  

Consequentie is dat er gewerkt gaat worden met een interim directeur (directrice) tot het moment 
dat de opvolging is geregeld. De bedoeling is dat de interim na de Paasonderbreking aan het werk zal 
gaan.  

Dat heeft meteen tot gevolg dat ik snel zaken ga overdragen aan de interim, en dat ik dus veel eerder 
dan 1 mei de school zal verlaten.  U krijgt natuurlijk op tijd te horen wie het nieuwe aanspreekpunt 
zal worden en per wanneer.  

Voor mij is het moment in ieder geval aangebroken om nu alvast afscheid te nemen van u als 
ouder(s)/ verzorger(s).  

De afgelopen jaren waren mooi, intensief en dynamisch.  

Ik prijs me gelukkig dat ik met u als partner heb mogen werken. Ik prijs me gelukkig met uw 
flexibiliteit, geduld en kritische kijk op zaken.   

Ik wil u daar voor bedanken.  

Met elkaar hebben we altijd het belang van het kind voor ogen gehad.   

Terugkijkend zijn we er met elkaar ook meestal in geslaagd om de kinderen voor te bereiden op een 
mooie toekomst.  

De school maakt woelige tijden door maar staat ook aan het begin van een nieuwe uitdagende 
periode.  

Ik vertrouw erop dat de Oostvogel met beide afdelingen een mooie en goede tijd tegemoet zal gaan. 
Ik vertrouw er ook op dat de samenwerking tussen ouder(s)/ verzorger(s) en school op een positieve 
en constructieve wijze voortgezet zal worden.   

Dank voor uw vertrouwen en voor nu alvast tot ziens.  

Wilfred Simons  



Project 

Gisteravond hebben we de slotavond van het project gehad. 
Het was een geslaagde avond waarbij iedereen een reis door 
de wereld kon maken in de Oostvogel. Er was een speurtocht 
door de school,  er konden hapjes en drankjes worden gekocht 
en elk lokaal was prachtig ingericht. Er waren kraampjes van 
Unicef, WNF en de wereldwinkel .  

De belangstelling was erg groot. Iedereen bedankt voor uw 
komst! 

Vandaag is het project met de leerlingen afgesloten met een Oostvogel bios middag. 

 

Agenda 
25 maart    Zomertijd, klok 1 uur vooruit 
28 maart    Grote rekendag 
29 maart    Paasviering 
30 maart    Goede vrijdag  vrij 
1 april         1e  Paasdag  vrij 
2 april         2e Paasdag  vrij 
3 april         Studiedag  vrij 

 

Ouderbijdrage 
Vergeet u niet de ouderbijdrage te betalen? Wij hebben nog niet van alle leerlingen de ouderbijdrage 
ontvangen. 

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 NL36ABNA040.01.58.280 t.n.v. de 
Oostvogel onder vermelding van de naam van uw zoon en/of dochter. 
 

Verkiezingen 

Kinderen van de Vuurvogel gingen dinsdag 9 maart in debat met 9 jonge mensen die voor één van de 
lokale partijen  op de verkiezingslijst staan. Lees het hele artikel uit “de Gouda” via onderstaande 
link. 
https://issuu.com/degouda/docs/digitale_editie_degouda_16_maart_20/16 

https://issuu.com/degouda/docs/digitale_editie_degouda_16_maart_20/16

