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schooljaar 2018-2019

Beste ouders / verzorgers,
De eerste nieuwsbrief van 2019! Hopelijk heeft u goede feestdagen en een fijne vakantie gehad. We
zijn meteen weer enthousiast begonnen. In verschillende groepen is een start gemaakt met de CITOtoetsen. Deze week hebben we de stemmen geteld voor het nieuwe rooster. De uitkomst was
overtuigend en vanaf 2 september hebben we dus nieuwe schooltijden! Ik wens u een fijn weekend
en we zien elkaar maandag!
Hartelijke groeten, Margo Hondebrink

Continurooster
Uitslag enquête continurooster
Afgelopen woensdag zijn op school de stemmen geteld. Dit onder toeziend oog van een afvaardiging
van de MR. 77% van de uitgegeven stembiljetten is retour gekomen. En de voorkeur was ook
overduidelijk!



30% heeft gestemd op optie A: 5 gelijke dagen
70% op optie B: ma, di, do en vr tot 14.30 en de woensdag tot 12.00

Ik wil alle ouders en kinderen bedanken voor het stemmen!
Voor alle duidelijkheid; het nieuwe rooster gaat in vanaf 2 september 2019.

Ouderbijdrage
Indien u dit nog niet heeft gedaan, willen wij u vriendelijk vragen de ouderbijdrage en de bijdrage
voor kamp/schoolreis te voldoen.
Ouderbijdrage voor beide afdelingen: € 25,Bijdrage schoolkamp afdeling Vuurvogel: € 50,Bijdrage schoolkamp groep 5 t/m 8 afdeling IJsvogel: € 50,Bijdrage schoolreis groep 1 t/m 4 afdeling IJsvogel: € 25,U kunt de ouderbijdrage en de bijdrage voor kamp/schoolreis overmaken op rekeningnummer
NL36ABNA040.01.58.280 t.n.v. de Oostvogel onder vermelding van de naam van uw zoon/dochter

Studiedagen
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
31 januari
12 en 14 februari
14 februari
18 t/m 22 februari
22 februari
23 februari
4 maart

Studiemiddag, leerlingen middag vrij
Oudergesprekken
Schoolfotograaf
Lustrumweek
Afsluiting lustrumfeest tot 16.30 uur
Start voorjaarsvakantie
Weer naar school

Lustrum
In de week van 18 t/m 22 februari gaan wij het Lustrum vieren van de Oostvogel. De afdeling IJsvogel
bestaat dan 20 jaar en de Vuurvogel bestaat 10 jaar. De hele week organiseren wij allerlei
activiteiten. U ontvangt een aparte brief over hoe deze week er exact uit zal zien. Wel kunnen we al
mededelen dat vrijdag 22 februari het eindfeest zal zijn. Dit feest start in de middag er zal tot
ongeveer 16.30 duren. Ouders worden hier ook voor uitgenodigd. Busvervoer van de kinderen zal
dan ook afgezegd moeten worden

MQ-scan
Sport.Gouda biedt sinds kort een extra dienst aan. Zij testen tijdens de gymlessen de hele groep op
de fijne en grove motoriek. Op basis van deze test komen zij met een advies wat goed is voor de
groep of het individuele kind. Ook bieden zij extra gymlessen aan voor de kinderen die een extra
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het fijne is dat onze gymdocent meester Martin van
Sport.Gouda komt en hij deze testen gewoon onder onze gymlessen kan doen. Uit de test kan
bijvoorbeeld komen dat een klas wat minder balvaardig is. Dan kunnen de gymlessen daar wat meer
op worden toegesneden. Als er bijzonderheden zijn bij een individueel kind dat wordt er contact met
ouders gezocht en bijvoorbeeld fysiotherapie voorgesteld. We hopen zo een nog beter beeld te
krijgen van de fysieke ontwikkeling van de kinderen.

Herhaalde oproep
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

Activiteiten Brede School
Kijk voor activiteiten van de Brede School op www.bsgouda.nl
o.a. Judo, Edelsmeden, Badminton en Vogels kijken en nestkast bouwen.

