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Beste ouders/ verzorgers en leerlingen van de Oostvogel,
Wat een week! Het was superleuk om alle kinderen bezig te zien met instrumenten maken, muziek
maken met elkaar, film kijken en taart eten! Wat een talent en wat een enthousiasme! En nu na een
geweldig optreden met de hele school genieten van een welverdiende vakantie.
We zien elkaar weer op 4 maart!
Groeten, Margo Hondebrink

Vertrek juf Diana
Vandaag heeft juf Diana aan de leerlingen van de Vuurvogel mede gedeeld dat zij per 1 april een
andere baan heeft gevonden.
Vrijdag 29 maart zal haar laatste werkdag zijn.
Er zal ook direct een vacature uitgaan om een nieuwe collega te werven.
Wij houden u op de hoogte van dit proces en de eventuele tijdelijke oplossing totdat we weer op
volle sterkte zijn.
Juf Kirsten is ondertussen begonnen met re-integreren op een andere Groeiling school en zal dus
voorlopig niet starten op de Vuurvogel.
Studiedagen
Donderdag 21 maart (studiedag)
Maandag 6 mei (geen studiedag, lesdag voor de leerlingen!)
Dinsdag 11 juni (studiedag)
Agenda
23 februari
4 maart
27, 28, 29 maart

Start voorjaarsvakantie
Weer naar school
Kamp groep 5 t/m 8 IJsvogel

Lustrum

We hebben een feestelijke lustrumweek gehad met workshops van het Schoolpleinorkest, een
filmochtend en lekkere traktaties. Vanmiddag hebben we het lustrum afgesloten met het optreden
van alle kinderen met het schoolpleinorkest.

Nieuwe medewerkers stellen zich voor

Kiek Ratten
Beste ouders en leerlingen,
Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Kiek Ratten, een nieuw gezicht op
school. Ik ben getrouwd en moeder van een zoon van 21 jaar.
Sinds maandag 18 februari ben ik begonnen als leerlingenondersteuner.
Ik ben alle pauzes van 12.00 tot 13.00 buiten met de kinderen en
ondersteun in de klassen waar nodig.
Voorheen heb ik ook met kinderen gewerkt maar dan in allerlei andere
situaties; de kinderopvang, sportlessen en in de buurthuizen.
Deze rol op school is voor mij een nieuwe job waar ik heel veel zin in heb.
Een nieuwe uitdaging vol met avonturen. Ik hoop jullie allemaal snel te
leren kennen en te zien in school. Met vrolijke groet, Kiek 😊
Brigitte Hoogstraten
Graag wil ik mij voorstellen.
Mijn naam is Brigitte Hoogstraaten, ik woon samen met mijn man in
Gouda. Wij hebben 3 kinderen en een kleindochter van 1, waar we
supertrots op zijn.
Ik ben tot de zomervakantie op vrijdag op de Vuurvogel in alle 3 de
groepen.
Hieronder een korte beschrijving van inhoud van mijn werkzaamheden, opleidingen en motivatie.
Begeleider Passend Onderwijs begeleidt leerkrachten, school en leerlingen in hun
ondersteuningsbehoeften en draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling, goede schoolloopbaan
en ontwikkelingsperspectiefplan.
Draagt bij aan de afstemming van het onderwijs en het beleid met betrekking tot de basis- en extra
ondersteuning van leerlingen. Is inzetbaar zowel in PO als VO.
Ik heb zelf 25 jaar voor de klas gestaan, van kleuterklas tot groep 8-VO- ZMLK. Ik ben nu 11 jaar
werkzaam bij Horizon als specialist in gedrag en leerproblemen, Gecertificeerd Rots & Watertrainer
Po-Vo, Kindercoach, gecertificeerd beelddenkcoach en autismespecialist. Door een holistische kijk op
het functioneren van het kind, tracht ik anderen te ondersteunen om op een passende wijze aan te
sluiten bij de ontwikkeling van het kind.
Ik ben zeer begaan met het welbevinden van leerlingen, zodat deze zich veilig en zeker genoeg
voelen om tot een positieve ontwikkeling te komen en met zelfvertrouwen de wereld tegemoet te
treden.

Jan de Groot
Jan de Groot heeft de afgelopen periode ondersteunende taken verricht op de Vuurvogel. Na de
voorjaarsvakantie blijft hij deze ondersteuning bieden. Hij is er op de maandagen en dinsdagen. Hij
biedt vooral ondersteuning in de groepen Alpha en Béta.

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
Schaaktoernooi
Op 20 februari hadden wij een schaaktoernooi.
Het was een leuke ervaring om een schaaktoernooi te spelen.
Iedereen deed z’n best. De tegenstanders waren best wel aardig en ze waren ook gezellig.
Het schaaktoernooi was van 13.00 tot 17.00, tussendoor hadden we ook pauze.
De tegenstanders waren kinderen van andere scholen. We gingen ook buiten spelen(verstoppertje).
Sommige tegenstanders waren beter dan de anderen.
Dit waren de teams:
team A Krijn,Joshua,Sander,Taeke
team B Omar, Sem, Pascal, Hidde
We speelden 5 potjes. Team A had 10,5 punt en team B 9,5
Wij hebben nog een uitdaging voor jullie: Wat zijn dit voor stukken
groetjes Krijn, Sem, Hidde, Sander
Joshua, Pascal, Omar en Taeke

Activiteiten Brede School
Kijk voor activiteiten van de Brede School op www.bsgouda.nl
o.a. Koken, Volleybal, Maal je eigen game.

