Nieuwsbrief 11
25 januari 2019

schooljaar 2018-2019

Beste ouders / verzorgers,
Hierbij de laatste nieuwsbrief van januari!
Veel leesplezier en een heel goed weekend gewenst!
Hartelijke groeten, Margo Hondebrink

Schoolfotograaf
Donderdag 14 februari komt de schoolfotograaf.
Voor het maken van de groepsfoto hebben wij van de ouder(s) van ieder kind toestemming nodig of
uw kind op de groepsfoto mag.
U ontvangt binnenkort van de groepsleerkracht van uw kind een mail waarin wordt gevraagd of uw
kind op de groepsfoto mag. Wij willen u vriendelijk vragen hierop te reageren. Als we geen
toestemming van u hebben gaat uw kind niet op de groepsfoto.

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
MR ouders gezocht
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die graag willen inzetten voor de belangen van
de kinderen, ouders en personeelsleden van “De Oostvogel”.
Wilt u meedenken over :



Schoolzaken
Begroting




Personele bezetting
Onderwijskundige verbeteringen

Dan is een lidmaatschap van de medezeggenschapsraad ( M.R) misschien iets voor u,
want wegens het vertrek van alle drie de ouders uit de M.R zijn wij voor het nieuwe
schooljaar opzoek naar drie nieuwe M.R leden.
Bent u geïnteresseerd en enthousiast neem dan contact op met :
justin.pieters@degroeiling.nl.
corrie.vink@degroeiling.nl
ilenny.vanden.heuvel@degroeiling.nl

CJG thema-avond Ouderschap
Voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar. Op 13 februari
2019 in Gouda.
Er is veel informatie te vinden over opvoeden, maar we staan weinig stil bij wat het ouderschap nu
eigenlijk voor ons inhoudt.
In deze tijd hebben we het druk en hebben we meerdere rollen. Je wilt een goede ouder, een
betrouwbare werknemer en een leuke partner zijn. Het is nogal wat...
Herken jij dit? Gun dan jezelf een pas op de plaats door deze avond bij te wonen.
We gaan in gesprek over ouderschap. Enkele onderwerpen:
Waar ben je trots op? Wat geeft jou kracht? Wat is belangrijk in jullie gezinsleven?
De avond wordt georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) GGD Hollands Midden,
locatie Gouda, Thorbeckelaan 5 bekijk op kaart
Kosten € 5,- p.p.
Voor aanmelden en informatie, ga naar www.cjgcursus.nl klik op Gouda en Ouderschap.

Activiteiten Brede School
Kijk voor activiteiten van de Brede School op www.bsgouda.nl
o.a. Judo, Swingende saxofoons en de Ruimtereis.

