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Beste ouders/verzorgers, 

De afgelopen dagen staat alles in het teken van de komst van Sinterklaas! De 1e keer 

Sinterklaasjournaal is het gesprek van de dag. In deze nieuwsbrief staan alle data die belangrijk zijn 

voor dit feest! Dit jaar zal de kerst er anders uitzien dan voorgaande jaren. Omdat de kinderen op 21 

december nog een halve dag naar school komen leek het ons goed om die ochtend te gebruiken om 

kerst te vieren, samen te ontbijten en kerststukjes te gaan maken met de hele school. De kerstviering 

van donderdagavond 20 december komt dan te vervallen. 

Hartelijke groeten, 

Margo Hondebrink 

 

Studiedagen 

Vrijdag 21 december (tot 12.00 naar school) 
Donderdag 31 januari (halve dag school! studiemiddag voor de leerkrachten) 
Donderdag 21 maart (studiedag) 
Maandag 6 mei (geen studiedag, lesdag voor de leerlingen!) 
Dinsdag 11 juni (studiedag) 
 
 
 
Agenda 

28 november Schoen zetten op school 

30 november  Surprises inleveren 

4 december  Vanaf 14.30 uur Surprise-tentoonstelling 

5 december Sinterklaas op school 

11 december 1e advent 

13 december 2e advent 

18 december 3e advent 

20 december  4e advent  

21 december Ochtend kerstontbijt en kerstviering                                
Leerlingen middag vrij, start kerstvakantie 

 

 

 

 

 



Stagiaire stelt zich voor 

Mijn naam is Anna Molenaar en ik woon in Schoonhoven. 
De opleiding die ik momenteel volg is onderwijsassistente 
op het Welzijn college in Utrecht. Ik loop stage op De 
Oostvogel in groep 1/2/3 bij Henriette Oomen. Dit doe ik 
met veel plezier. 

 

 

 

Hoofdluisouders gezocht 
 

Hoofdluis is een probleem dat veel scholen bezig houdt. Helaas komt hoofdluis 
ook op onze school regelmatig voor. Dit is voor iedereen een ongemak. De 
beste manier om hoofdluis te bestrijden is het wekelijks controleren van de 
haren. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de 
ouder(s)/verzorger(s). Maar ook de school probeert de verspreiding van 
hoofdluis tegen te gaan. Daarom zijn op onze school hoofdluisouders actief. 
De hoofdluisouders controleren de leerlingen klassikaal op hoofdluis. Zij kijken 
naar eventuele luizen en neten in het haar. Bij een melding van hoofdluis kan 

besloten worden om tussendoor (in bepaalde groepen) te controleren. 
Wij zijn op zoek naar ouder(s)/verzorger(s) die hoofdluisouder willen worden. Wanneer u zich wilt 
inzetten als hoofdluisouder kunt u zich aanmelden bij de directie. 
directie.oostvogel@degroeiling.nl 
 
 
Kleurwedstrijd opening praktijklokaal 
 
Afgelopen week zijn de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de kleurwedstrijd. 
Bijna alle kinderen hadden hun uiterste best gedaan om de kleurplaat zo mooi mogelijk in te kleuren. 
Het was dan ook erg moeilijk om de prijswinnaars te selecteren. 
Van elke groep zijn er uiteindelijk 2 kleurplaten uitgekozen die een prijs hebben gewonnen. 
De prijzen zijn door juf Margo in de  klassen uitgereikt aan de winnaars. 
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Brief Sinterklaas 
Vandaag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 onderstaande brief meegekregen. 
 

Gouda, 16 november ’18  

 

Beste ……………………………………………,  

Vandaag heb je een lootje getrokken.  

 

Het is de bedoeling dat je voor het kind, dat op het lootje staat een surprise maakt.  

Wat ga je doen?  

 Je maakt een leuke, mooie, grappige surprise met daarin een cadeautje van 

€5,-. (let op géén surprise waar je vieze handen van krijgt!).  

 Bij deze surprise wordt natuurlijk ook nog een gedichtje gemaakt van zeker 

6 regels. 

 Zorg dat de naam van degene voor wie de surprise is op het gedicht staat,  

maar dat deze niet te zien is. Het gedicht plak je op de surprise.  

 Pak de surprise in, dit mag met een vuilniszak of met inpakpapier.  

 Je levert de surprise uiterlijk vrijdag 30 november in bij de juf of meester.  

 

Omdat we iedereen willen laten genieten van al dat prachtige knutselwerk houden we 

dinsdag 4 december  

 

een grote surprise-tentoonstelling!  

 
Vanaf 14.30 is je moeder, vader, verzorger, opa of oma welkom om in de groepen 5 

t/m 8 alle surprises te komen bewonderen.  

Met vriendelijke groet,  

 

Sinterklaas 

 

 



 

 
 
Activiteiten Brede School 

  
Kijk voor activiteiten van de Brede School op www.bsgouda.nl 

o.a. Kerstmusical,  Rots en watertraining, de Voorleesexpress 

 

http://www.bsgouda.nl/

