Nieuwsbrief 5
19 oktober 2018

schooljaar 2018-2019

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de nieuwsbrief voor de herfstvakantie! Afgelopen 8 weken is er hard gewerkt en wij hopen
dat iedereen geniet van een welverdiende vakantie. We zien elkaar 29 oktober!

Agenda
19 oktober
20 t/m 28 oktober
28 oktober
31 oktober
1 november
5 december

Studiedag, leerlingen vrij
Herfstvakantie
Wintertijd
Evaluatie kennismakingsgesprekken
Groep 7/8 leerlingen vrij i.v.m. invullen OKR
Sinterklaas

Evaluatiegesprekken 31 oktober
Op 31 oktober is er geen les en verwachten wij u met uw kind op school voor een evaluatiegesprek
van de afgelopen periode.
De groep 8 IJsvogels krijgen dan ook de uitslag van de NIO.
Vandaag krijgen uw kinderen een brief mee naar huis met de uitnodiging.
Op 1 november zijn de IJsvogelgroepen 7/8 en de Vuurvogelgroep 7/8 Gamma vrij. De leerkrachten
vullen dan het onderwijskundig rapport in.

Bericht uit groep 1/2/3Het wordt al weer herfstvakantie. De eerste periode zit er op. Groep 3
kinderen hebben al hard gewerkt en veel geleerd. Ze kunnen al heel wat woorden lezen.
Het zijn er te veel om op te noemen. : )
Ook de kinderen van groep 2 zitten niet stil. Zij bouwen, tellen, puzzelen en nog veel meer. Soms
doen ze mee met groep 3, dat vinden ze erg interessant.
Samen hebben we aan de herfst gewerkt. Er is een boom geknutseld, egeltjes geplakt, herfstbomen
geschilderd, een appeltaart gebakken, liedjes geleerd en tot slot een paddenstoel met kabouter
Spillebeen gemaakt.
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe.

Bericht uit groep 4/5
De eerste weken van het schooljaar zitten er alweer op.
We hebben een leuke start met elkaar gemaakt, waarin wij elkaar hebben leren kennen.
De afgelopen periode hebben we hard gewerkt. In de klas zijn we volop bezig met de kanjerlessen.
Wat zijn de regels, kunnen we elkaar vertrouwen? Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe maken we
er met elkaar een leuk, gezellig en leerzaam jaar van. Daarnaast hoort ook leren samen te spelen.
Hoe speel je een gezelschapsspelletje, hoe speel je gezellig op het plein.
Groep 4 heeft met taal het thema schat behandeld en zijn we nu bezig met kunst.
Kunst komt leuk terug in de lessen die Gerard Kamphuis in de klas kwam geven. De kinderen waren
enthousiast en er zijn mooie werkjes gemaakt.
Groep 5 werkt met Staal, deze methode gebruiken we voor taal en spelling.

De kinderen leren veel nieuwe categorieën. Denk hierbij aan het hakwoord/plankwoord /zingwoord/
luchtwoord etc. Misschien al thuis van de leerlingen gehoord of hebben zij het gebaar al laten zien.
Dit jaar hebben wij een gymdocent. De kinderen genieten van de vele afwisselende lessen.
Naast het vele harde werken knutselen we graag en hebben we al vele verschillende werkjes
gemaakt. Nu zijn we volop aan het knutselen aan het thema herfst.

Bericht uit groep 7/8 A
Yassir: Ik vind buitenspelen erg leuk want je kan met de flippo’s spelen en voetballen. De Engelse
lessen zijn ook erg leuk omdat we naar liedjes luisteren en dat is erg grappig.
Merijn: Ik vind juf Jaqueline een hele strenge juf, maar dat helpt wel bij het leren. En als we mogen
spelen, speel ik altijd met het piepschuim en daar maak ik mooie dingen van. Ik heb ook een paleis
gemaakt met een glijbaan. En het zijn hele leuke kinderen, en ik kan er goed mee lachen.
Lorenzo: Ik vind topo erg leuk, want het heeft altijd een leuke quiz. En ik vind Engels ook heel leuk.
Buitenspelen met flippo’s en voetballen doe ik ook graag. En spelen met me klasgenoten!
Abdikarim: Ik vind Engels het leukst, want er is muziek en de juf praat in het Engels. En de juf geeft
ons leuk werk, waar we veel van leren!
Charlotte: Samenwerken, buitenspelen en dan tot 10 tellen in de rimboe vind ik erg leuk!
Nisrine: Ik vind juf Jaqueline een aardige juf, omdat ze hele goeie grapjes kan maken en als ik boos of
verdrietig ben weet ze altijd een goede oplossing te verzinnen. En ze heeft altijd leuke haarklepjes in
haar haren.
Damian: Ik vind meester Pjotr het liefst omdat hij mij goed helpt en voor mij klaar staat. En ik vind
rekenen leuk omdat je er slim van word.
Sara: Het leukste in de klas was dat we met Engels gingen zingen, dan is het altijd leuk. Juf Jaqueline
is ook heel erg lief.

Mike: Ik vond de afgelopen zes weken erg leuk, de juffen en meesters zijn erg lief. Ik vind rekenen
leuk en ik vind mijn klas heel erg leuk. Ik ben blij dat ik in deze klas zit, en op deze school!
Jorja: Het leukste vak is Engels, want daar hebben we lol en hebben we leuke liedjes die iedereen kan
meezingen.
Emirhan: Ik vind het leukste om Engels te doen. En ik vind het ook erg leuk om te rekenen.
Taeke: Ik vind de gymles het aller leukste, want we doen allemaal verschillende dingen. Buitenspelen
is ook heel leuk . want er spelen heel veel kinderen met flippo’s en juf Jaqueline legt duidelijk uit.
Ryan: Ik vind de Engelse les met juf Jaqueline het aller leukste. En ik hoop dat het gezellig blijft in de
klas.
Mohamed: Bij de Engelse les vind ik de liedjes het leukst. En ik vind juf Rania en juf Jaqueline erg lief.
En buitenspelen is heel leuk en de sfeer in de klas is leuk want iedereen doet zijn best.
Moussa: Ik vind het een leuk op deze school en met deze juf. Ik heb veel flippo’s gewonnen. En ik
vind Engels erg leuk, en de juf maakt veel grapjes. En de stagiair Pjotr is ook aardig.

Bericht uit groep 5/6
De afgelopen periode was een tijd van elkaar beter leren kennen. We zijn inmiddels al handig
geworden in het werken met Snappet (het tablet + software waar wij als IJsvogelafdeling mee
werken). We zijn gestart met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie: Blink. De aardrijkskunde-,
natuur- en geschiedenislessen worden met deze methode gegeven. Een leuke, digitale methode,
maar soms nog wel even wennen voor de kinderen, maar zeker ook voor de juffen. De kinderen
hebben hun eerste topografie-toets al gehad: oei, dat was pittig! Met geschiedenis hebben we het
gehad over de tijd van “de jagers en de boeren” (de prehistorie). Dit blok wordt na de herfstvakantie
ook afgesloten met een toets. De laatste paar woensdagen is kunstenaar Gerart Kamphuis op bezoek
geweest om tekenles te geven. De verhalen hierover zult u vast wel gehoord hebben. Op dinsdag
hebben we tegenwoordig gymles van meester Martin. We doen opeens weer hele andere dingen
tijdens de gymles. De meeste kinderen genieten hiervan. Op maandagmiddag wordt er getekend of
geknutseld. De laatste maandag hebben we getimmerd en zo een spinnenweb gemaakt! Heel leuk
om te doen en het resultaat mag gezien worden.

Slijm maken in groep 7/8 B

Groep 7/8B heeft de afgelopen periode punten kunnen verdienen bij ClassDojo.
(Class Dojo is een tool waarmee docenten het gedrag van hun leerlingen positief kunnen
beïnvloeden.) Deze punten konden verdiend worden wanneer leerlingen zich aan de volgende
afspraken hielden:
* Taakgericht werken
* Je gedraagt je als een vriend
* Je doet wat je gevraagd wordt
* Je bent niet storend
Iedere punt die jij hebt verdiend, wordt ook opgeteld bij het puntenaantal voor de hele groep.Deze
punten kun je individueel inleveren, maar er wordt ook naar een groepsbeloning toegewerkt. Bij 500
punten heeft de groep ervoor gekozen om met elkaar slijm te gaan maken. En dat is donderdag 18
oktober gelukt!!

Bericht van de Vuurvogelgroepen
Hallo ouder(s) en verzorger(s),
In de afgelopen periode hebben we op de afdeling Vuurvogel, op de woensdag hard gewerkt met
verschillende thema’s. Deze thema’s hebben alle groepen gehad en deze zijn nu afgerond. Bij
meester Justin zijn de leerlingen aan de slag gegaan met kleurenleer en perspectief. Bij juf Diana is
EHBO aan de orde geweest, waarbij veiligheid en wondverzorging zijn behandeld. Bij juf Daphne
hebben de leerlingen gefilosofeerd en gefantaseerd over bijvoorbeeld de vraag: “Wat als school niet
bestond?” Daarnaast heeft groep Alfa 3 lessen gehad van beeldend kunstenaar Gerart Kamphuis en
is er op deze woensdagen gewerkt rondom het thema vriendschap.
Na de vakantie gaan we weer 3 andere uitdagende lesthema’s aanbieden.

Stagiaires stellen zich voor
Mijn naan is Brian van Kanten. Ik loop een half jaar een dag stage op de Oostvogel in groep 6/7 bij juf
Wendy in Gouda. Ik ben 47 jaar en heb dit schoolseizoen besloten om leraar te worden. Ik volg de
deeltijd Pabo –opleiding bij Thomas More in Rotterdam. Ik woon samen met mijn vriendin in
Rotterdam. In het dagelijks leven werk ik voor de gemeente Rotterdam als informatieverzorger. Mijn
hobby`s zijn films kijken ,schaken en kinderen lesgeven. Ik vind het leuk om mijn kennis te delen met
kinderen. Het is en blijft een leuke uitdaging

Mijn naam is Isabel Stolk. Ik ben 22 jaar oud en woon in Oudewater. Mijn studie volg ik op Thomas
More Hogeschool in Rotterdam.
Vanaf 4 oktober 2018 tot en met 11 januari 2019 ben ik als stagiaire in groep 4/5 te vinden. Ook zal ik
een aantal onderwijsactiviteiten uitvoeren en uiteraard meedraaien in de groep.
Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn. Mijn stage op De Oostvogel sluit
hier mooi bij aan.
Naast mijn opleiding en stage is er ook tijd voor ontspanning. Ik ben een echte boekenwurm en hou
ervan om een stuk te wandelen. Daarnaast ga ik elk jaar een week naar Oostenrijk om een week lang
de latten onder te binden en kilometers te skiën.
Mijn naam is Rania el Hadrati. Ik ben 17 jaar oud en ik zit op het MBO Rijnland in Gouda. Ik doe de
opleiding onderwijsassistente niveau 4. Deze opleiding sluit goed aan bij het HBO waar ik graag naar
toe wil.
Na schooltijd en stage ben ik bezig aan mijn schoolwerk en fitness ik graag, want ik houd ervan om
veel te bewegen.
Ik heb 2 keer eerder stage gelopen op een andere basisschool bij de onderbouw en ik heb er erg veel
van geleerd. Ik vond het een leuke en interessante ervaring.
Dit jaar heb ik gekozen voor het SBO omdat ik denk hier nog meer ervaring op te doen met het
werken met kinderen. Ik hoop dan ook dit jaar goed te mogen afsluiten en mijn examens te halen
hier op De Oostvogel.
Maar vooral hoop ik op een jaar met een leuke klas en stagebegeleidster.

Opening technieklokaal
Dinsdag 30 oktober zullen we het verbouwde praktijklokaal feestelijk openen.
Vanaf die week starten ook de praktijklessen voor alle groepen van de IJsvogel.
De groepen van de Vuurvogel gebruiken het lokaal tijdens het woensdagprogramma.

De IJsvogelleerlingen werken in een cyclus van 4 weken*.
De opzet is, dat na 4 weken elke leerling van de groep gewerkt heeft aan de 4 onderdelen, die zijn
voorbereid/klaargezet. Daarna start er weer een nieuwe cyclus met andere opdrachten.
Het volgende wordt voorbereid:
-kookles
-techniekles 1 (uit de techniektorens)
-techniekles 2 (uit de techniektorens)
-een technische handvaardigheid opdracht.
De Vuurvogelleerlingen maken gebruik van het praktijklokaal tijdens “Het woensdagprogramma”.

Invulling lessencyclus praktijklokaal t/m 8 februari 2019
Datum

Techniektoren 1

Techniektoren 2

koken

Handvaardigheidles

29 okt
t/m

Groep 4/5,5/6:
zeep en bellen

Groep 4/5,5/6:
wat gaat sneller?

Tosti
bereiden

Groep 4/5,5/6:
Bobsleebaan maken

23 nov

Groep 6/7, 7/8

Groep 6/7, 7/8 A/B:

Groep 6/7, 7/8 A/B:

A/B: Maak je
eigen naamplaatje

Hoe sterk is papier

Band plakken

Groep 4/5,5/6:
scheepjes

Groep 4/5,5/6:
kaarten maken

Groep 6/7, 7/8

Groep 6/7, 7/8 A/B:

Groep 6/7, 7/8 A/B:

A/B: lampen aan
en rijden maar

geheimschrift

Knikkerbaan maken

Groep 4/5,5/6:

Groep 4/5,5/6:

Omelet

over de telefoon

Snelle wagens

maken

Groep 6/7, 7/8

Groep 6/7, 7/8 A/B:
werken met katrollen

26 nov
t/m
11 jan*

14 jan
t/m
8 febr.

A/B: Windkar
race

Appelmoes
maken

Groep 4/5,5/6:
Puzzelzagen

Groep 4/5,5/6: Wipkip
Groep 6/7, 7/8 A/B:
Zenuwspiraal maken

