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programma voor de kerstrin11g van donderdag (hoe ziet de dag eruit). Tegelijk erbij dat de 

kinderen dan vrijdag  

 

Mededelingen vanuit school  

Nieuwe leerlingen  
In  de kleuterklas van juf Henriëtte en juf Ilenny zijn twee nieuwe leerlingen gekomen: Rachid en 
Imran.  In de klas van juffrouw Denise en juffrouw Marianne is afgelopen maandag een tafeltje 
bijgezet voor Levin.    

We wensen deze drie kinderen een fijne en goede tijd toe op De Oostvogel.  

Personeel  
Vanwege griep kon juf Ilenny vorige week niet werken. Gelukkig konden juf Henriëtte en stagiaire 
Melanique wel voor de klas op maandag, dinsdag en woensdag. Dank daarvoor.  

Juf Ilenny komt maandag weer gewoon naar school. Daar zijn we blij mee.  

Juf Heidi is langzaam herstellende van haar ongeluk. Komende week komt ze elke dag een uurtje 
naar school. Voor de groep staan kan nog niet.  Nogmaals beterschap gewenst.  

Uitnodiging informatieavond Vuurvogel – experiment clusteronderwijs ‘18/’19  
We horen en lezen de afgelopen weken dat er bij de Vuurvogelouders nogal wat vragen zijn over het 
experiment met clusteronderwijs volgend schooljaar.   

Einde deze maand beleggen we een voorlichtingsavond over het clusteronderwijs waarvoor alle 
Vuurvogelouders en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd. Meester Justin, juf Daphne en de 
directeur zullen in ieder geval aanwezig zijn.   

Komende week hoort u meer over de datum en tijd van deze informatieavond.   

Kamp Vuurvogeltjes – een terugblik  
Het lijkt al weer even geleden dat onze Vuurvogeltjes verhit maar voldaan terugkwamen van het 
kamp in Vierhouten. Een geweldige plek, een fantastisch team van begeleiders, een afwisselend 
programma  en vooral een groep zeer enthousiaste kinderen.  

Op woensdag was ik even op bezoek en mocht ik een blik werpen in de slaapkamers, de eetzaal, de 
keuken met juf Resi , het zwemmeertje met de kikkervisjes en de kinderen in en om het water.  

Veel dank voor allen die aan deze succesvolle dagen hebben bijgedragen, maar vooral juf Daphne, 
meester Justin, juf Resi, juf Inez, juf Colinda, stagiaire Tim en niet te vergeten de oud leerlingen 
Tymen  en Per .  

Als het aan ons ligt, rekenen we volgende jaar weer op jullie!  



Oostvogel groep 8:  Kamp & film  
Over een week gaat de groep 8 van de Oostvogel op kamp omdat het einde van hun schoolloopbaan 
hier op De Oostvogel in zicht komt: het schoolverlaterskamp.   

Naar dit kamp  wordt door de meeste leerlingen erg uitgekeken. Ook ik ben benieuwd en ga zeker 
een kijkje nemen.  We zullen er vast van horen in de volgende nieuwsbrief.   

Gisteren stond deze groep voor ook al in het teken van het einde van het schooljaar. Groep 8 maakte 
onder professionele leiding een echte film waarin de groep (en enkele bekende “boeven” uit de 
school)  de hoofdrol speelden. Meer vertel ik er niet van.   

We wachten met spanning op het veelbelovende resultaat!  

Cito  
Elk jaar is het weer plezierig moment wanneer de Cito-toetsen achter de rug zijn. Dat moment was 
gisteren. Ondanks de warmte moest er hard gewerkt worden. Dat is ook gebeurd door onze kinderen 
de afgelopen periode. Goed gedaan!  

Informatieavond PRIKKELVERWERKING afgelopen woensdag - een succes  
De ouderraad van de school had dit jaar wel een heel bijzonder informatieavond georganiseerd. Voor 
alle ouders van onze kinderen een informatieavond over prikkelverwerking bij kinderen.  Een 
aanrader voor iedere ouder.   

De avond verliep afgelopen woensdag uitermate succesvol. Zowel de aula als de gymzaal waren goed 
gevuld. De aanwezige ouders, maar ook veel leerkrachten en andere onderwijsmensen uit de 
omgeving van andere scholen,  luisterden zeer geboeid en stelde ook interessante vragen. Het waren 
geanimeerde bijeenkomsten.  

Ouders en andere gasten bedankten ons voor de waardevolle informatie en de gastvrije ontvangst.   

De ouderraad had het ook piekfijn voor elkaar: geluid was goed, koffie was top (met dank aan Piet), 
frisdrankjes ook, de inschrijving liep gesmeerd, de school zag er goed en uitnodigend uit.Veel dank 
aan de VOV: Jacolien van Diemen en Erika Atteveld die samen met Nathalie van Egmond 
(communicatie) zorg hebben gedragen voor de uitnodigingen en de organisatie. En  uiteraard ook 
dank aan Marlojeine Jongenotter en Carolien de Pagter.  

Dank aan de presentatoren van STERK! Onderwijsbegeleiding, waaronder Inez de Kreuk, en dank aan 
de aanwezige leerkrachten en conciërges André en Pjotr voor de logistieke ondersteuning.   

Al bij al een avond met waardevolle informatie voor onze ouders en een mooi visitekaartje voor de 
school.  

 

Studiedag personeel 15 juni - reminder  
Zoals in de jaarplanner staat aangegeven staat er een studiedag gepland op vrijdag 15 juni. De 
kinderen zijn dan vrij.   

 

 



De Oostvogel 2.0  

Zoals u weet gaat de ontwikkeling op het gebied van digitale technologie met enorme sprongen. Wij 
als Oostvogel kunnen hierbij niet achter blijven. Daarom zijn we ook de afgelopen week gestart met 
het inzetten en uitproberen van digitale hulpmiddelen. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn iPads 
aangeschaft. De kinderen kunnen hierop oefeningen maken, die bij de methodes horen en 
educatieve spelletjes doen. De juffen krijgen ook een iPad waarop ze precies kunnen zien en 
bijhouden wat iedereen doet. 

 In een aantal hogere groepen zoals groep 5/6A , 5/6B , 6/7A/ 6/7B en 8 is men gestart met het 
uitproberen van Snappet. Wat is Snappet? Dit is een tablet voor ieder kind in de groep met de 
benodigde lesmaterialen. Deze tablet dient als interactieve vervanging voor de huidige (werk)boeken 
en sluit aan bij de meeste lesmethoden. De juf of meester geeft de gewone lesinstructie en de 
leerling doet de verwerking meteen via de tablet. De leerling ziet daardoor meteen of het de opgave 
goed of fout heeft gedaan en kan het direct verbeteren (directe feedback). Maar er is meer. De 
leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten gemaakt worden en daar op inspelen. 
Kijkt u eens op www.snappet.org    voor meer informatie.  

Mocht de proefperiode uitwijzen  dat Snappet een goede aanvulling en ondersteuning is voor het 
onderwijs op De Oostvogel, dan zullen we volgend schooljaar in de groepen 4 t/m 8 met Snappet 
gaan werken. 

Proeflessen Goudse Weekendschool voor leerlingen groep  6 en 7   

Kinderen die nu in groep 6 of 7 zitten, krijgen de kans volgende schooljaar mee te doen met de 
Goudse Weekendschool. Vanaf nu kan er ingeschreven worden voor een (gratis) proefles. Meedoen 
met de Goudse Weekendschool is leuk én goed voor je toekomst.   

Leerlingen van de Goudse Weekendschool ontmoeten bijna elke zondag interessante gastdocenten. 
De afgelopen maanden bijvoorbeeld een politieagent, dierenarts en een chef-kok.  

Ook gingen ze op bezoek bij onder meer de rechtbank, het Groene Hart Ziekenhuis, de Goudse 
Schouwburg en Transportbedrijf Stubbe.   

Door mee te doen met de Weekendschool vinden kinderen makkelijker hun plekje in de 
maatschappij. Kinderen vergroten hun kennis van de wereld en werken aan vaardigheden als 
presenteren en samenwerken. En: veel oud-leerlingen vertellen ons dat ze veel meer zelfvertrouwen 
kregen door onze lessen!  

Ouders en kinderen kunnen vrijblijvend kennismaken met de Goudse Weekendschool door het 
volgen van een proefles. Kies een van de volgende proeflessen: zondag 1 juli, zondag 9 september, 
zondag 23 september of zondag 30 september. Een proefles begint om 11 uur en duurt tot half 3. 
Ouders ontmoeten we graag bij een informatiebijeenkomst. Daarna kunnen de kinderen en hun 
ouders beslissen of ze zich aanmelden voor de lessen van de Goudse Weekendschool van volgende 
schooljaar.  

De lessen van de Goudse Weekendschool zijn gratis omdat enthousiaste bedrijven uit de Goudse 
regio en de gemeente Gouda financieel bijdragen.  

Opgeven voor een proefles of meer informatie over de Goudse Weekendschool: 
info@goudseweekendschool.nl, www.goudseweekendschool.nl of 06 42 3377 86. 

http://www.snappet.org/


Aanwezigheid Anne Marie van Lanen 

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 

Agenda 

11 t/m 13 juni Kamp groep 8 Oostvogel 

15 juni Studiedag, leerlingen vrij 

13 juli Middag vrij, start zomervakantie 

 

Mededingen uit de oudergeleding van de MR  

Klankbordgroep  

Als MR hebben we u gevraagd mee te werken aan een klankbordgroep in januari. We moeten tot 
onze spijt toegeven dat we daarna door de realiteit zijn ingehaald en het erg druk werd bv. met het 
zoeken van een nieuwe directeur. Andere zaken heeft u in deze en in de vorige nieuwsbrief kunnen 
lezen. Dit was niet onze intentie, maar het is anders gelopen, dan we verwacht hadden. Excuses 
hiervoor.  

We zijn erg blij met uw aanmelding. We willen begin nieuw schooljaar een eerste bijeenkomst 
inplannen en komen hier begin september op terug. De eerste bijeenkomst zal gaan over 
communicatie. Ouders die nog niet hebben gereageerd op de klankbordgroep maar wel interesse 
hebben om hieraan deel te nemen zijn uiteraard nog van harte welkom.  

Oudergeleding MR  

Vacature oudergeleding MR  
De medezeggenschapsraad (afgekort MR) van de Oostvogel telt 6 leden, drie vanuit het personeel en 
drie vanuit de ouders. De ouders worden nu vertegenwoordigd door Judith van Steensel, Monica 
Zonneveld en Ingrid Vereyken. Omdat de dochter van Monica de school zal verlaten, zijn we op zoek 
naar een nieuw lid vanuit de oudergeleding. Deze mag volgens het reglement uit beide geledingen 
van de Oostvogel komen. Mochten er zich meerdere kandidaten aanmelden, dan worden er officiële 
verkiezingen georganiseerd.  

Een korte toelichting op de MR. Deze raad is de gesprekspartner van de directie van de Oostvogel. De 
raad adviseert de directie en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingsrecht. We houden ons 
bezig met veel aspecten van de school, maar je kunt denken aan: formatie, organisatie en kwaliteit. 
Deelname aan MR-vergaderingen vraagt voorbereiding. De tijd die de leden daaraan besteden is 
uiteraard afhankelijk van de te bespreken stukken. Er wordt ongeveer 6 keer per jaar in de 
avonduren vergaderd. Voor nadere informatie over het werk als ouder in onze MR kunt u contact 
opnemen met Ingrid Vereyken (i.j.vereyken@live.nl).  

Met vriendelijke groet, namens de MR,  Ingrid Vereyken, voorzitter van de MR  

mailto:directie.oostvogel@degroeiling.nl

