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21 juni 2019 

 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

Deze week was de laatste vergadering van de MR. We hebben afscheid genomen van drie ouders die 

geruime tijd actief zijn geweest in de MR. Jacoline, Judith en Ingrid ontzettend bedankt voor jullie 

inzet! Ook hebben we nieuwe leden die komend jaar gaan starten! In de laatste vergadering heeft de 

MR de vakanties en studiedagen vastgesteld voor het komende schooljaar. Het overzicht staat ook in 

deze nieuwsbrief. Ook heeft de MR de ouderbijdrage en kosten voor schoolkamp en schoolreis 

vastgesteld. Deze wordt voor komend schooljaar: 

Schoolkamp: 75 euro 

Schoolreis: 30 euro 

Ouderbijdrage: 25 euro 

We hebben de bijdrage van het kamp moeten verhogen omdat de onkosten veel hoger waren dan de 

ontvangen bijdrage.  

Alvast een reminder voor komend schooljaar; de schooltijden gaan veranderen!  

Hierbij de nieuwe tijden:       Maandag 08.30-14.30 

                                                   Dinsdag 08.30-14.30 

                                                   Woensdag 08.30 -12.00 

                                                   Donderdag 08.30-14.30 

                                                   Vrijdag 08.30-14.30 

De voorbereidingen voor de groepsindeling zijn in volle gang. Zodat we deze definitief hebben 

gemaakt hoort u dat zo snel mogelijk! Een heel fijn weekend! 

Groeten, Margo Hondebrink 

 

Agenda 

9 en 11 juli Oudergesprekken  

15 juli Afscheidsavond groep 8 IJsvogel 

16 juli Afscheidsavond groep 8 Vuurvogel 

19 juli Laatste schooldag, 12 uur uit 

   

Tropenrooster 

De vooruitzichten voor de komende week geven erg hoge temperaturen aan.  Met name de dinsdag, 
woensdag en donderdag.  
We verwachten dat de temperatuur komende week in de school zal gaan oplopen tot ruim boven de 
30 graden, waarbij aanvoer van frisse lucht niet optimaal zal zijn.  
 



Op dinsdag en donderdag willen we een tropenrooster gaan draaien. We beginnen dan gewoon om 
08.30 uur en gaan dan door tot 12.00 uur. Daarna kunnen de kinderen naar huis. We geven dit nu 
alvast aan zodat ouders hier eventueel op kunnen inspelen wat betreft opvang en vervoer. Lukt dat 
niet, dan blijven de kinderen gewoon tot 15.00 uur op school. Wij zorgen dan voor opvang.   
 
Als uw kind dinsdag en donderdag op school moet blijven wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht 
van uw kind en uw kind een lunchpakket meegeven.   
 
Gezien de hoge temperaturen raden we iedereen aan om extra drinken mee te geven. 
 
Sportdag  
 
De sportdag van dinsdag 25 juni gaat i.v.m. de extreme warmte ook niet door. Het is niet 
verantwoord om de kinderen bij hoge temperatuur te laten sporten op en locatie waar geen 
schaduw is. 
We zijn nog in overleg hoe we die ochtend “sportief” gaan invullen. 
 
Vrienden van de Vuurvogel 

Door de veranderingen voor de Afdeling Hoogbegaafdheid Vuurvogel in de organisatie van de SBO 
De Oostvogel is het bestaansrecht voor de Stichting Vrienden van de Vuurvogel, die sinds september 
2009 bestond, grotendeels verdwenen.  

Het bestuur van de stichting heeft daarom besloten tot opheffing van de stichting met ingang van 
juni 2019.  

In maart 2019 is, mede door bijdrage van de Vrienden van de Vuurvogel, de excursie naar het 
Rijksmuseum Boerhave met rondvaart in Leiden georganiseerd waarbij het grootste deel van het 
resterende beschikbare vermogen van de Vrienden van de Vuurvogel aan is besteed.  

Vissen 
 

Sportvisserij Zuid-West Nederland is op 13 en 14 juni bij ons op school geweest. Vismeester 
Gerard heeft op de donderdag lesgegeven aan groep 7/8 A en B van de IJsvogels. En op 
vrijdag is er lesgegeven aan groep Gamma van de Vuurvogel. Na een interactieve les in de 
klas en instructie over onthaken zijn we er met de kinderen en hulpouders op uit getrokken. 
We zijn naar de Hollandse IJssel gelopen. Daar stonden meerdere vrijwilligers ons op te 
wachten met hengels en aas. Het was een ontzettend leuke dag en we hadden beet! Er zijn 
meerdere vissen gevangen.  

     



Vakantierooster 2019-2020  

Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019  
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020  
Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020  
Goede vrijdag: 10 april 2020 
Tweede paasdag:  13 april 2020 
Meivakantie: 22 april t/m 5 mei 2020 
Hemelvaart + vrije dag: 21 +22 mei 2020  
Tweede pinksterdag: 1 juni 2020  
Zomervakantie: 20 juli t/m 28 augustus 2020  

Studiedagen en vrije dagen 2019-2020 
 
Maandag 11 november 2019 studiedag  
Vrijdag 20 december voor alle leerlingen vrij  
Vrijdag 24 januari 2020 studiedag  
Donderdag 12 maart 2020 studiedag  
Woensdag 20 mei 2020 studiedag (dag voor hemelvaart)  
Dinsdag 2 juni 2020 studiedag (dag na 2e Pinksterdag)  
Vrijdag 17 juli 2020 voor alle leerlingen vrij  
 
 
Activiteiten Brede School 

  
Kijk voor activiteiten van de Brede School op www.bsgouda.nl 

o.a.  Atletiek, Pluk de oogst en maak je eigen jam. 

 

 

 

http://www.bsgouda.nl/

