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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel,
Weer gestart na een week vakantie! Hopelijk kijkt u terug op een fijne vrije schoolweek. Ik heb met
regelmaat nog even gedacht aan het geweldige optreden van het schoolorkest op de vrijdag voor de
vakantie. Bijzonder hoe de twee mannen van Fort der Verbeelding in een paar dagen tijd dit met alle
leerlingen voor elkaar hebben gekregen. En nu terug naar deze week! Het praktijklokaal werd deze
week weer volop gebruikt; er werden eitjes gebakken en kippen geknutseld. Ook is onze school
alvast een klein beetje in paasstemming gebracht. Dank aan de moeders die de school hebben
versierd. Ik wens u een fijn weekend!
Groeten, Margo Hondebrink
Studiedagen
Donderdag 21 maart (studiedag)
Maandag 6 mei (geen studiedag, lesdag voor de leerlingen!)
Dinsdag 11 juni (studiedag)
Agenda
15 maart
21 maart
27, 28, 29 maart
31 maart
4 april
16, 17 en 18 april
18 april
19 april
21 en 22 april
27 april
6 mei
14 t/m 17 mei

Stakingsdag, school gesloten
Studiedag, leerlingen vrij
Kamp groep 5 t/m 8 IJsvogel
Zomertijd
Theoretisch verkeersexamen
Cito eindtoets Vuurvogel
Paasviering
Goede vrijdag, start meivakantie
Pasen
Koningsdag
Weer naar school
Kamp Vuurvogel, kamp Vierhouten

Wij zoeken……..
Voor groep 6/7 en de groepen 7/8 van de IJsvogel zijn wij nog op zoek naar luizenouders.
Ook zijn wij op zoek naar ouders die het leuk vinden om af en toe wat tuinwerk te doen.
U kunt zich aanmelden bij de directie.

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
Personeelsmededelingen
Komende dinsdag start Anja Klootwijk als leerkrachtondersteuner bij de Vuurvogel.
Zij heeft dezelfde rol als Brigitte Hoogstraaten. Anja komt tot de zomervakantie alle dinsdagen en
Brigitte zal alle vrijdagen aanwezig zijn. Zij zijn voor alle drie de Vuurvogel klassen inzetbaar en
ondersteunen waar het nodig is op dat moment.
Nina Vuijk (Enver) komt op dit moment voor 15 uur op school en doet de begeleiding van een aantal
leerlingen in de verschillende klassen.
Juf Ans (logopediste) is deze week weer gestart met werken. Zij is weer goed hersteld van de
operatie en zal komende weken weer opbouwen met werken.
Oude kleding gezocht
Zoals u wellicht al gezien hebt staat er sinds kort een kledingcontainer op ons schoolplein. In overleg
met stichting kinderarmoede is deze hier geplaatst. Een deel van de opbrengsten van deze container
komt ten goede aan onze school.
Sportdag

Op 25 juni zullen wij in samenwerking met Sport Heroes een sportdag
organiseren voor onze school. Op een later moment zullen we meer informatie
geven over hoe die dag er precies uit gaat zien.
Wij doen dit jaar niet mee aan de koningsspelen.

Activiteiten Brede School
Kijk voor activiteiten van de Brede School op www.bsgouda.nl
o.a. Handbal, Korfbal, Spelen met boeken en Kidzclub.

