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MQ scan

Beste ouders/verzorgers,
Aankomende weken starten we op de Oostvogel met het afnemen van de MQ scan tijdens de lessen
bewegingsonderwijs. De MQ Scan is een test die objectief inzicht geeft in de motorische ontwikkeling
van leerlingen.
De minder vaardige kinderen uit de groepen 1 t/m 4 worden uitgenodigd voor een 2e test tijdens
schooltijd. Welke wordt afgenomen door een kinderfysiotherapeut en een MRT-deskundige. N.a.v.
deze 2e test wordt duidelijk welke kinderen baat hebben bij een behandeling van
Kinderfysiotherapeut en welke kinderen in aanmerking komen voor een GymPlus traject. Het
Gymplus traject wordt ook aangeboden tijdens schooltijd. Het doel van de GymPlus lessen is om de
kinderen, die op motorisch gebied iets achterlopen, in 10 lessen bij te spijkeren en hierdoor het
verschil met andere kinderen kleiner te maken dan wel te laten verdwijnen.
De minder vaardige kinderen uit de groepen 5 t/m 8 worden de bevindingen van de test gedeeld met
de ouders/verzorgers. Deze kunnen dan zelf eventueel stappen ondernemen om de motorische
achterstand in te lopen.
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 heeft van de groepsleerkracht van uw kind een mail ontvangen waarin wordt gevraagd of uw kind
op de groepsfoto mag. Wij willen u vriendelijk vragen hierop te reageren, indien u dit nog niet heeft
gedaan. Als we geen toestemming van u hebben gaat uw kind niet op de groepsfoto.

Schoolkamp IJsvogel

27, 28 en 29 maart gaan de groepen 5 t/m 8 van de IJsvogel op kamp naar Otterlo.
We verblijven deze dagen in de Heidewachter. Kijk voor meer informatie op www.deheidewachter.nl
De kampcommissie is druk bezig met het samenstellen van het programma.
Ruim van tevoren ontvangt u een uitgebreid programma en een paklijst.

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 21 maart (studiedag)
Maandag 6 mei (geen studiedag, lesdag voor de leerlingen!)
Dinsdag 11 juni (studiedag)
Agenda
12 en 14 februari
14 februari
18 t/m 22 februari
22 februari
23 februari
4 maart

Oudergesprekken
Schoolfotograaf
Lustrumweek
Afsluiting lustrumfeest tot 16.30 uur
Start voorjaarsvakantie
Weer naar school

Lustrum
Dinsdag 19 t/m vrijdag 22 februari zal in het teken staan van het lustrum van de IJsvogel (20 jaar) en
de Vuurvogel (10 jaar). We gaan met de kinderen deze dagen workshops volgen die verzorgd worden
door het schoolpleinorkest “Het Fort van de Verbeelding” www.fortvandeverbeelding.nl
Voor deze workshops moeten de leerlingen het volgende mee naar school nemen:
- Een leeg blikje (bijv. van knakworsten/gepelde tomaten, voor kleuter blikje bonduelle)
- Gekleurd t-shirt, volgens bijgaand overzicht.
Op vrijdag 22 februari zal er van 15.00 tot 15.45 uur een voorstelling door en voor alle leerlingen en
ouders zijn in de gymzaal van de school. Per leerling kunnen maximaal 2 ouders/verzorgers aanwezig
zijn bij deze voorstelling i.v.m. de ruimte in de gymzaal.
Vergeet u niet om het taxivervoer van vrijdag 22 februari om 15.00 uur af te zeggen?
Om 15.45 uur is er ruimte voor een gezellig samenzijn in de aula van de school.
Wij zouden het leuk vinden als u het lustrum met ons mee komt vieren!
Gekleurde t-shirts
Groep 1-2-3
Groep 4/5geel
Groep 5/6
Groep 6/7
Groep 7/8A
Groep 7/8B
Alpha
Beta
Gamma

rood
geel
lichtblauw
groen
wit
donkerblauw
oranje
grijs
zwart

Activiteiten Brede School
Kijk voor activiteiten van de Brede School op www.bsgouda.nl
o.a. Judo, Volleybal, Een kist vol muziek.

