
         Nieuwsbrief 17 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  

 

Kamp  

Traditiegetrouw gaan veel van onze kinderen weer op kamp.  

Voor  alle Vuurvogel kinderen is dat al volgende week. Van dinsdag 22 tot vrijdag 25 mei verblijven zij 
met hun leerkrachten en enkele ouders in een vakantiehuis in Vierhouten. Spannend! De dagen 
worden gevuld met sport en spel rondom het thema  Asterix en Obelix en het geheim van de gouden 
sikkel.  

Dinsdagochtend rond 09.00 uur vertrekt de groep vanuit school.  

Wij wensen de kinderen èn hun begeleiders mooi weer en een succesvolle week toe.  

De Oogstvogel kinderen van groep 8 gaan begin juni op kamp. In een volgende Nieuwsbrief wordt 
daar meer over gezegd.  

Mobiel nummer school  

Om bereikbaar te zijn op momenten dat we niet in ons gebouw zijn met de kinderen, 
hebben we vanaf deze week een aparte mobiele telefoon.   

Deze week is die bijvoorbeeld gebruikt bij de avondvierdaagse in Gouda.  
Het nummer van de telefoon is  06-41 58 81 58  

Let op: deze telefoon werkt alleen tijdens excursies, kampen en buitenschoolse 
activiteiten. U wordt daar dan over geïnformeerd door de betrokken leerkracht.  

 

Avondvierdaagse  

Ongeveer 25 kinderen van onze school hebben een geweldige prestatie 
geleverd: vier avonden wandelen. Het weer was gelukkig erg mooi. 
Vanavond is de laatste avond. Wat een prestatie! Elke avond werden 
onze kinderen begeleid door twee leerkrachten van onze school. Juf 
Jacqueline, juf Daphne,  juf Miriam, juf Wendy en juf Henriëtte. 

 Hartelijk dank voor de inzet.  

 



Afscheid meester Wilfred  

Het is al weer even geleden, maar het verdient nog zeker wel een compliment!   

Op woensdagochtend 25 april namen alle kinderen in de ochtend afscheid van meester Wilfred. In de 
aula zaten de Oostvogel en Vuurvogel kinderen bij elkaar; meester Wilfred op een troon en iedere 
groep  van de Oostvogel en de Vuurvogel had een liedje, toneelstuk of quiz. Zowel meester Wilfred 
als de leerkrachten hebben er erg van genoten. Dank je wel kinderen voor deze mooie ochtend!  

Informatieavond PRIKKELVERWERKING  

De Ouderraad van de school heeft dit jaar wel een heel bijzondere informatieavond georganiseerd. 
Overal in de school kunt u lezen (en u heeft ook al digitaal een flyer ontvangen) dat er op woensdag 
30 mei in de school VOOR ALLE OUDERS en VERTEGENWOORDIGERS van onze kinderen een 
informatieavond wordt georganiseerd over prikkelverwerking bij kinderen.  Een aanrader voor iedere 
ouder.   

Er worden 2 lezingen aangeboden. Eén voor de ouders van de Oostvogel-afdeling en één voor de 
ouders van de Vuurvogel-afdeling.  

Het is om twee redenen bijzonder:   
* ‘n gezamenlijke activiteit voor de Vuurvogel en de Oostvogel afdeling;   
* ‘n onderwerp dat voor alle ouders van onze kinderen belangrijk en interessant is.   

Daarom is de toegang gratis.  Wij rekenen op uw komst!  

U dient u echter wel aan te melden. Dat kan via oostvogelthemaavond@gmail.com 

Zie in de bijlage de flyer.   

 

Vacatures Vuurvogel  

Uiteraard is de school al bezig met de planning van het komend schooljaar.   

Voor de Vuurvogel betekent dit een voorbereiding op enkele veranderingen:    

 Het team wil graag volgens het zgn. clustermodel werken, dat houdt o.a. in dat een groep van 4 
leerkrachten verantwoordelijk is voor drie groepen. Dit heeft een aantal voordelen:  

- Samenwerking van leerkrachten is gegarandeerd. 
-  Leerlingen kennen de leerkrachten.   
- Begeleiding van kinderen gebeurt gezamenlijk. 
- Iedere leerkracht is verantwoordelijk voor een eigen groep leerlingen. 
- Er kan meer maatwerk worden geboden. 
- Expertise van leerkrachten kan beter ingezet worden. 
-  Bij ziekte of afwezigheid vanwege andere redenen, komt er geen “vreemde” op school, of 

wordt de groep niet naar huis gestuurd, omdat de vierde persoon dit op kan vangen.  
- Verlaging van de werkdruk van de leerkrachten. 
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Om dit te realiseren is een extra leerkracht nodig.  Ook heeft Juf Heidi  aangegeven de Vuurvogel te 
gaan verlaten. We schenken daar later uiteraard meer aandacht aan. Vandaar dat er in de vacature 
sprake is van 2 nieuwe leerkrachten.  

Om onnodige vertraging te voorkomen is de vacature nog op de valreep voor de vakantie geplaatst. 
Uiteraard had dit ook vermeld moeten worden in de Nieuwsbrief toen. Excuses daarvoor.  

Invullen vacature Vuurvogel  

Een goede leerkracht vinden is al niet eenvoudig tegenwoordig, een excellente HB leerkracht vinden 
is helemaal een klus. Wij vragen de ouders dan ook om met ons mee te denken:  

-  heeft u in uw netwerk mensen die de uitdaging op onze HB afdeling op zouden willen pakken, 
breng dan a.u.b. onze vacature onder de aandacht.   
-  kent u mensen / locaties  in het HB netwerk waar de  vacature verspreid kan worden? Geef het aan 
ons door!  
-  de vacature is als bijlage toegevoegd aan deze Nieuwsbrief. De sluitingsdatum is 28 mei 2018.  

Als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag .  

Tot slot mijn aanwezigheid  

Tot einde schooljaar ben ik in principe op maandag en dinsdag aanwezig.   

Op woensdag niet.   

Mijn derde dag wordt verdeeld over donderdag en vrijdag. Soms een hele dag, soms twee halve. Per 
email  ben ik uiteraard altijd te bereiken.  directie.oostvogel@degroeiling.nl 

Ik wens u allen een fijn en gezellig Pinksterweekend toe,   

Anne Marie van Lanen  

Interim directeur SBO De Oostvogel  

 

Agenda 

21 mei 2e pinksterdag, vrij 

22 t/m 25 mei Kamp Vuurvogel 

11 t/m 13 juni Kamp groep 8 Oostvogel 

15 juni Studiedag, leerlingen vrij 

13 juli Middag vrij, start zomervakantie 

 
Ouderportaal werkt nog niet 
Het ouderportaal op de website werkt nog niet. U hoeft zich daar dus nog niet voor aan te melden. 

Zodra het ouderportaal werkt ontvangt u hierover bericht en kunt u zich aanmelden voor de 
afgeschermde omgeving van de website. 
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