
                     

             Nieuwsbrief 1 schooljaar 2018-2019 

                                          24 augustus 2018 t 

n dan vrijdag  

 

Het is zover;  we gaan weer beginnen!  

Wij hopen dat u een fijne zomer heeft gehad. 

In de vakantie is er hard gewerkt aan de verbouwing op school. Dinsdag kunt u het resultaat zien van 
dit werk. De leerkrachten zijn deze week al bezig om de lokalen weer in te richten en alles klaar te 
maken, zodat wij woensdag weer een goede start kunnen maken met elkaar! 

Omdat er flink geschoven is met de indeling van de klassen zal er op elke deur een briefje hangen 
met de klas en de namen van de leerkrachten die gekoppeld zijn aan de klas. Zo kunnen u en uw kind 
de juiste klas snel vinden. 

Kennismakingsgesprekken 

Maandag 27 augustus zijn de leerlingen nog vrij en op  dinsdag  28 augustus starten wij het jaar met 
de kennismakingsgesprekken.  

De gesprekken met de leerkrachten staan ingepland. Aan het einde van het vorige schooljaar heeft u 
een afspraak gemaakt met de betreffende leerkracht(en) van uw kind.  

Ook zijn op dat moment in de aula aanwezig: Ingrid Bakker (orthopedagoog), Miriam Stolle (intern 
begeleider) Hannah Baan (schoolmaatschappelijk werk) Karlijn van Heur (fysiotherapeut) en Ans van 
der Grift(logopediste). Ook zal  Margo Hondebrink die dag grotendeels aanwezig zijn om kennis te 
maken. Mocht u vragen hebben gericht aan een van de collega’s komt u dan gerust langs om deze te 
stellen. 

Op 31 oktober zijn de evaluaties van de kennismakingsgesprekken en zal er een voorlopig 
schooladvies worden gegeven aan de leerlingen van groep 8. 

Let op! Woensdag 29 augustus is de eerste lesdag! 

 

Naamvoering groepen op de Oostvogel 

Zoals u bekend zijn er twee groepen binnen de Oostvogel. We hebben het hoogbegaafden 
arrangement binnen het SBO die we de Vuurvogel blijven noemen. En de “oude” Oostvogelgroepen 
gaan we de IJsvogel noemen. Dit om spraakverwarring te voorkomen. 

De Oostvogel zijn we allemaal! 

 



Vakantierooster 2018 – 2019 

Herfstvakantie 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018 

Kerstvakantie Vrijdag 21 december 2018 t/m 6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 23 februari 2019 t/m 3 maart 2019 

Meivakantie Vrijdag 19 april 2019 t/m 5 mei 2019 

Hemelvaart  Donderdag 30 mei 2019 t/m zondag 2 juni 2019 

2e Pinksterdag  Maandag 10 juni 2019 

Zomervakantie 20 juli 2019 t/m  1 september 2019 

 

De data van de geplande studiedagen zijn:    

Woensdag 26 september 2018 

Vrijdag 19 oktober 2018 

Donderdag 31 januari 2019 

Donderdag 21 maart 2019 

Maandag 6 mei 2019 

Dinsdag 11 juni 2019 

Op die dagen is de school gesloten voor leerlingen. 

Er zijn reacties geweest op het vakantierooster2018 – 2019 inclusief studiedagen. Er zouden te veel 

vrije dagen voor de leerlingen staan ingepland. Uiteraard houden we ons aan de wet en regelgeving 

t.a.v. het aantal vrije dagen voor leerlingen en de verplichte lestijd en passen we het rooster daaraan 

aan.  In de volgende nieuwsbrief zal u  daarover worden geïnformeerd. 

Save the Date - Kennismakingsochtend in het nieuwe jaar  - Save The Date 

De Ouderraad van de Oostvogel nodigt u graag uit om op de ochtend van de eerste schooldag van uw 

kind (woensdag 29 augustus 2018), kennis te maken met andere ouders. De nieuwe directeur zal dan 

ook aanwezig zijn.  

Het Biebteam van de Vuurvogel zoekt vervanging! 
 
Omdat de ouders van het huidige biebteam volgend schooljaar niet meer door kunnen (de één i.v.m. 
werk en de ander heeft volgend jaar geen kind meer op de Vuurvogel), zoeken ze 2 of 3 ouders die 
het stokje willen over nemen. 
  
Wat houdt het in? 
Elke zes weken op de vrijdagmiddag gaat het biebteam met 2 kinderen uit elke groep naar de 
dependance van de bibliotheek, verderop in de wijk Goverwelle. Meestal vertrekken we om 13.45 
uur met de auto en zijn dan tegen 14.45 uur weer terug op school. Dus het neemt niet veel tijd in 
beslag. 
  
De kinderen die meegaan weten wat de wensen / verzoeken zijn uit de groep of van de docent, en 
helpen met het uitzoeken van nieuwe boeken ( p.m. 15 boeken educatief en 15 leesboeken per 
groep). Wij hebben het de afgelopen periode met veel plezier gedaan. 



Kort voorstellen nieuwe directeur 

Graag stel ik mijzelf aan u voor. Ik ben Margo Hondebrink, 44 jaar en moeder van 2 zonen van 13 en 

14. De afgelopen jaren heb ik in de psychiatrie gewerkt en heb daar de begeleiding van volwassenen 

en kinderen met psychiatrische en psychologische problematiek gedaan. De afgelopen 10 jaar heb ik 

gewerkt als leidinggevende in de GGZ. Ik heb voor de overstap naar het onderwijs gekozen omdat ik 

het werken met kinderen boeiend vind, het raakvlakken heeft met mijn vorige werk en ik vanuit het 

onderwijs een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van de kinderen op de Oostvogel. Ik hoop 

binnenkort kennis met u te maken. Op een mooie samenwerking! 

Gymrooster 

Dinsdag  

8.30-9.30 1/2/3 

9.30-10.30 Bèta 

10.30-11.30 5/6 

12.00-12.30 Pauze gym 

12.30-13.00 Pauze gym 

13.00-14.00 4/5 

14.00-15.00 7/8B 

 

Woensdag   

8.30-10.30 Fysio 

10.30-12.00 Samuëlschool 

 
Donderdag  

8.30-9.30 1/2/3 

9.30-10.30 Alfa 

10.30-11.30 6/7 

12.00-12.30 Pauze gym 

12.30-13.00 Pauze gym 

13.00-14.00 7/8A 

14.00-15.00 Gamma  

 
 
 



Vrijdag Wisselrooster  

 Groep A= Groep B= Groep C= 

8.30-9.30 1/2/3 6/7 Alfa 

9.30-10.30 4/5 7/8A Bèta 

10.30-11.30 5/6 7/8B Gamma 

Vanaf 11.30 Samuëlschool  

 
Datum Groep  Datum Groep 

31/8 A 8/2 A 

7/9 B 15/2 B 

14/9 C 22/2 C 

21/9 A 8/3 A 

28/9 B 15/3 B 

5/10 C 22/3 C 

12/10 A 29/3 A 

2/11 B 5/4 B 

9/11 C 12/4 C 

16/11 A 10/5 A 

23/11 B 17/5 B 

30/11 C 24/5 C 

7/12 A 7/6 A 

14/12 B 14/6 B 

11/1 C 21/6 C 

18/1 A 28/6 A 

25/1 B 5/7 B 

1/2 C 12/7 C 

 
 

 


