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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

De laatste weken zijn aangebroken! Het is druk met alle voorbereidingen voor het eindfeest van de 

groepen 8! Leuk om te zien hoe enthousiast iedereen bezig is. Vrijdag de 19e is de laatste lesdag en 

zwaaien wij iedereen uit om 12.00 uur. 

Gelukkig kan ik melden dat de formatie voor komend schooljaar helemaal rond is. Marjo Mooijman 

zal op de afdeling Vuurvogel gaan starten, verderop in de nieuwsbrief stelt zij zichzelf voor.  

Alle kinderen weten sinds vandaag bij welke juf of meester zij volgend jaar in de klas komen. En wij 

zien u volgende week tijdens de OPP-gesprekken op school. Tot dan! 

Groeten, Margo Hondebrink 

 

Laatste schooldag 

Vrijdag 19 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. In de ochtend hebben we open podium 

waarbij de kinderen per groep een optreden verzorgen. 

’s Middags zijn de kinderen vrij en begint de zomervakantie. 

Denkt u eraan om het vervoer van uw kind te verzetten naar 12.00 uur of uw kind zelf op te halen. 

 

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 

   

 

Indeling klassen volgend schooljaar 
 
Vandaag krijgen de kinderen van hun juf of meester te horen in welke klas zij geplaatst zijn voor 
volgend schooljaar en welke juf / meester bij deze klas hoort. Het is elk jaar weer een puzzel om een 
goede indeling te maken. Het betekent dat de klas van dit jaar niet automatisch gezamenlijk over 
gaat naar de volgende klas, dit wordt per groep bekeken.  
Voor komend schooljaar ziet de indeling van de klassen en leerkrachten er als volgt uit. 
 
 
 



 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Vuurvogel 

Groep 4/5/6 

Daphne 

Loendersloot 

Daphne 

Loendersloot 

Daphne 

Loendersloot 

Daphne 

Loendersloot 

Daphne 

Loendersloot 

Vuurvogel 

Groep 6/7 

Lydia van der 

Linde 

Lydia van der 

Linde 

Marjo 

Hendriksen 

Marjo 

Hendriksen 

Marjo 

Hendriksen 

Vuurvogel 

Groep 7/8 

Justin Pieters Justin Pieters Justin Pieters Justin Pieters Justin Pieters 

Plus 

leerkracht 

 Marjo 

Hendriksen 

 

 

 

 

Lydia v/d 

Linde 

IJsvogel 

groep 1/2/3 

Corrie Vink Corrie Vink Corrie Vink Henriëtte 

Oomen 

Henriëtte 

Oomen 

IJsvogel 

groep 4/5 

Denise Blonk Denise Blonk Esther van den 

Berg 

Esther van den 

Berg 

Esther van den 

Berg 

IJsvogel 

groep 5/6 

Ilenny van den 

Heuvel 

Ilenny van den 

Heuvel 

Marianne van 

Dorp 

Marianne van 

Dorp 

Marianne van 

Dorp 

IJsvogel 

groep 6/7 

Wendy Strik Wendy Strik Wendy Strik Wendy Strik Wendy Strik 

IJsvogel 

groep 7/8 

André Klip André Klip Jacqueline 

Buddingh 

Jacqueline 

Buddingh 

Jacqueline 

Buddingh 

IJsvogel 

groep 8 

Pamela Uljee Pamela Uljee Pamela Uljee Bianca Baars Bianca Baars 

Plus 

leerkracht 

Jacqueline 

Buddingh 

Jacqueline 

Buddingh 

Denise Blonk Pamela Uljee Ilenny van den 

Heuvel 

 

 
Voorstellen 

Beste ouders/ verzorgers,  

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Marjo Mooijman. Deze zomer word 
ik 35 jaar. Ik ben getrouwd en heb een dochtertje van 4 jaar. Komend 
schooljaar kom ik op de Vuurvogel werken in groep 6/7. Ik ben begonnen in 
het reguliere onderwijs. Bij toeval ben ik terecht gekomen in het voltijds 
hoogbegaafdenonderwijs. Met heel veel plezier leerde ik deze leerlingen 
kennen. Ik heb de post HBO opleiding specialist begaafdheid gedaan om mij 
meer te verdiepen. Immers, je bent ook als leerkracht nooit uitgeleerd. 

Afgelopen jaar heb ik als plusklasleerkracht gewerkt en beleid geschreven voor het 
begaafdenonderwijs op een reguliere basisschool. Ik zie er naar uit om te starten op de Oostvogel.  

Marjo Mooijman  



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  
 
Juffendag groep 5/6 juf Marianne en juf Ilenny 
 

            
 
Vandaag vierden juf Ilenny en juf Marianne hun verjaardagen. De kinderen gingen vissen. Er zijn 10 
vissen gevangen! Het was een geslaagde activiteit! 
 
 
Activiteiten Brede School 

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

 

 

http://www.bsgouda.nl/

