
                 

Nieuwsbrief  22             schooljaar 2018-2019          

19 juli 2019 

 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar is een feit. Dit schooljaar is in mijn ogen voorbij gevlogen.  
Ik blik terug op een fijn 1e jaar. Ik heb de kinderen gaandeweg leren kennen, ik heb u, ouders, 
ontmoet en met een aantal ook intensief samengewerkt en ik heb het team leren kennen. Voor mij 
ook een spannend jaar; de inspectie kwam in mei op bezoek en in zo'n 1e jaar van kennismaken en 
ontdekken wat het onderwijs exact inhoud was dat een uitdagende combinatie. Het is erg fijn dat dit 
bezoek goed verlopen is en dat wij de komende jaren verder kunnen bouwen aan een school waar 
kinderen het fijn hebben.  
Voor het komend jaar gaan wij verder met vormgeven van de Kanjerschool. Er zijn komend jaar twee 
coördinatoren die samen met het team de Kanjerschool nog verder verstevigen. Wij vinden het 
belangrijk dat positieve omgang met elkaar en een goede sfeer steeds een punt van aandacht blijft. 
Ook gaan we komend jaar nog meer gebruik maken van het praktijklokaal. Wij hebben dit jaar 
ondervonden dat leren door dingen te maken een mooie aanvulling is op het werk in de klas. 
Komend jaar hebben de leerlingen 2x per week praktijklokaal waarbij zij leren door te doen.  
Ook is het de hoogste tijd voor een mooi schoolplein. In de leerlingenraad, die we gaan opzetten, 
worden de kinderen gevraagd mee te denken over de indeling en de toestellen. Zomaar even en 
aantal thema's die dit jaar aan bod gaan komen! Maar nu eerst vakantie en genieten van de zomer!  
 
Een fijne tijd en tot 2 september! 

 
Groeten, Margo Hondebrink 
 

 

 

 



Agenda 

2 september  Startgesprekken  

3 september  1e schooldag 

4 september  Koffieochtend  

  

Schooltijden nieuwe schooljaar 

Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben we een continurooster. 

Maandag 08.30 – 14.30 uur 

Dinsdag 08.30 – 14.30 uur 

Woensdag 08.30 – 12.00 uur 

Donderdag 08.30 – 14.30 uur 

Vrijdag 08.30 – 14.30 uur 

 

Gymrooster schooljaar 2019-2020 

maandag groep donderdag groep vrijdag groep 

8.30-9.15 1/2/3 8.30-9.15 Vuurvogel 

4/5/6 

8.30-9.15 6/7 

9.15-10.00 4/5 9.15-10.00 Vuurvogel 6/7 9.15-10.00 7/8 

10.00-10.45 5/6 10.00-10.45 Vuurvogel 7/8 10.00-10.45 Vuurvogel 

4/5/6 

11.00-11.45 6/7 11.00-11.45 1/2/3 11.00-11.45 Vuurvogel 6/7 

13.00-13.45 7/8 13.00-13.45 4/5 13.00-13.45 Vuurvogel 7/8 

13.45-14.30 8 13.45-14.30 5/6 13.45-14.30 8 

 

Schooltijden en gymrooster zijn ook te vinden op https://www.sbo-oostvogel.nl/school/schooltijden/ 

 

Startgesprek en 1e schooldag 

Op maandag 2 september hebben alle ouders, samen met hun kind, het startgesprek met de 

leerkrachten. 

Op deze dag zijn ook alle ondersteunende diensten (logopedie, fysiotherapie, schoolmaatschappelijk 

werk, begeleider Enver,  intern begeleider, orthopedagoog en gymdocent)  in de aula aanwezig voor 

eventuele vragen. 

U heeft hiervoor een uitnodiging met tijdstip ontvangen van de leerkracht. 

Het is van groot belang dat u op het afgesproken tijdstip aanwezig bent op school. 

De lessen beginnen op dinsdag 3 september. 

https://www.sbo-oostvogel.nl/school/schooltijden/


Indeling klassen volgend schooljaar 
 
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 

 

 
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  
 
  

          
 
 
Laatste schooldag 
  
Vanochtend hebben we open podium gehad met de groepen 1 t/m 7. 
Er waren allerlei fantastische optredens van de klassen, maar ook individuele optredens. 
We hebben ontzettend genoten van alle muzikaliteit. 
Er zijn 3 prijzen uitgereikt. De prijs voor solo optreden is gewonnen door Aluna, de leukste act is 
gewonnen door groep 4/5 en de beste act is gewonnen door groep 7. 
 



    
 
 
 
 
Activiteiten Brede School 
  

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

De zomervakantie komt eraan. We vinden het super dat jullie dit schooljaar 

aan zoveel van onze activiteiten hebben meegedaan. Ook wij gaan nu even 

met vakantie. In september starten we weer dus houd onze website in de 

gaten. Hele fijne vakantie gewenst namens het team van de Brede School 

Gouda. 

 

 

http://www.bsgouda.nl/

