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Beste ouders / verzorgers,
Deze weken staat alles in het teken van Sinterklaas! De rommelpiet is deze
week langs geweest, de leerlingen hebben hele mooi tekeningen en
knutselwerken gemaakt en er zijn pepernoten gebakken in het praktijklokaal.
De school is ook nog eens prachtig versierd door een groepje ouders. We
kijken uit naar het bezoek van Sinterklaas op 5 december! Namens het team
van de Oostvogel wens ik u allen een heel gezellig Sinterklaasfeest.

Na het Sinterklaasfeest gaan we door met de voorbereidingen voor de kerst.
We vieren de adventtijd met elkaar en op 21 december hebben we een
gezamenlijk kerstfeest met de hele school. De voorbereidingen daarvoor zijn
in volle gang. Op 10 december om 19.00 uur wordt de school in kerstsfeer
gebracht.
Heeft u een uurtje de tijd om te helpen dan zouden wij dat erg op prijs
stellen!
Zou u dit willen doorgeven aan administratie.oostvogel@degroeiling.nl

Hartelijke groeten, Margo Hondebrink

Schooltijden
Op 27 november was de informatie avond over het continurooster. Zoals in de brief aangegeven kunt
u tot 21 december uw stem uit te brengen. We hopen op een grote respons. In de 1e week van
januari gaan de leden van de MR en de directie de stemmen tellen. Op vrijdag 11 januari maken we
de uitslag van de stemming bekend.

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
4 december
5 december
10 december
11 december
13 december
18 december
20 december
21 december

Vanaf 14.30 uur Surprise-tentoonstelling
Sinterklaas op school
19.00 uur school versieren in kerstsfeer
1e advent
2e advent
3e advent
4e advent
Ochtend kerstontbijt en kerstviering
Leerlingen middag vrij, start kerstvakantie

Nieuws uit groep Alpha
Sinterklaas is weer in het land. In groep Alpha hebben de
kinderen daarom een prachtige boot gemaakt. Met de hele klas
is er meerdere keren gewerkt aan deze boot. Twee keer heeft
een kind uit groep Gamma daarbij mogen helpen.
Met een plan, dat de kinderen eerst hebben gemaakt samen
met de juf, zijn er steeds groepjes aan de slag gegaan. De dozen
waar de nieuwe stoelen van de koffiekamer in zaten kwamen
daarbij goed van pas. De kinderen hebben bij dit project heel
goed samengewerkt om dit prachtige resultaat te behalen.
Sinterklaas zou er zo in weg kunnen varen!

Vuurvogel muziekles
Vandaag was er een zeer geslaagde muziekles van de Brede School voor alle leerlingen van de
Vuurvogel. Ze hebben in drie groepjes kennis gemaakt met verscheidene instrumenten en hebben
geoefend als dirigent. Aan het eind van de les kwamen alle leerlingen bijeen en was er één groot
orkest.

Activiteiten Brede School
Kijk voor activiteiten van de Brede School op www.bsgouda.nl
o.a. Popzang, Dansmix (zie bijlage bij deze nieuwsbrief), Rots- en watertraining,
Kerstmusical.

Brede School Gouda en Stichting Leren voor de Toekomst starten vanaf zondag 6 januari
laagdrempelige huiswerkbegeleiding vanaf groep 6 basisschool tot 6 VWO: De Toekomst! De Brede
School ondersteunt hierbij de Stichting Leren voor de Toekomst die de huiswerkbegeleiding uit voert.
Iedereen is welkom. De Toekomst is toegankelijk voor alle kinderen en iedereen kan zich aanmelden.
Inkomen en achtergrond mogen geen drempel zijn om goed mee te kunnen op school. Ook niet
wanneer daar wat extra begeleiding voor nodig is , maar daar thuis geen geld voor is. Door subsidie
van de gemeente Gouda, is deelname tegen een lage ouderbijdrage(?) mogelijk. De Toekomst is er
ook voor ouders! Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind . Bij De Toekomst
wordt samen met ouders onderzocht hoe ze met de juiste aandacht en motivatie, hun kinderen
kunnen helpen om prestaties te verbeteren en op welke wijze zij de samenwerking met school
kunnen versterken. De Toekomst kan mee naar ouderavonden, mochten ouders dat fijn vinden.
De huiswerkvoorziening/begeleiding vindt plaats op zondagen in de 1e Potgieterstraat 21 te Gouda.
Er zullen verschillende groepen zijn. Het rooster is binnenkort te vinden op de site van Stichting Leren
voor de Toekomst en Brede School Gouda. Daar (via Brede School site of op beide sites?) is ook de
mogelijkheid om aan te melden. Raadslid Sophie Heesen bracht de stichting Leren voor de Toekomst
in contact met de Brede School. De Brede School heeft dit initiatief voor huiswerkbegeleiding
omarmd. Vervolgens is het initiatief samen met de gemeente verder vorm gegeven.
Woensdag 12 december van 16.00 – 17.00 uur is de officiële aftrap van deze samenwerking tussen
Stichting Leren voor de Toekomst en de Brede School Gouda Namens de gemeente zal Wethouder
Rogier Tetteroo deze middag openen. Vervolgens zullen Hans van Kekem (directeur Brede School) en
Darine el Houfi (directeur Leren voor de Toekomst) deze samenwerking nader toelichten. Deze
bijeenkomst is voor genodigden, professionals en geïnteresseerde ouders.
Voor meer informatie kunt u bellen met de projectleiders Ayse Candan (Brede school), 0182-527101
en/of Darine el Houfi (de Toekomst), 06 102 903 12.

CJG-bijeenkomst Weerbaarheid: vol zelfvertrouwen
opgroeien Op 19 december 2018 (19.30-21.30 uur)
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de
themabijeenkomst Weerbaarheid in CJG Gouda. Ouders van
kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden.
Kinderen die weerbaar zijn, durven hun grenzen aan te geven. Ze durven voor zichzelf op te komen
en kunnen om hulp vragen. Heeft jouw kind hier moeite mee? Het is vaak een zoektocht voor jou als
ouder om erachter te komen hoe je je kind(eren) het beste kunt begeleiden. Tijdens de CJGbijeenkomst Weerbaarheid bieden wij je handvatten om je kind te ondersteunen en te helpen
weerbaar te worden.
Deelname kost € 5,- per persoon. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl

