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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er weer op! Leuk om iedereen weer te zien en te 

spreken. Verhalen over allerlei activiteiten in de vakantie werden verteld maar ook blije gezichten 

dat de school weer is begonnen! We hebben dit jaar ook weer een grote groep nieuwe kinderen 

mogen verwelkomen op school. We hopen op een mooi jaar met elkaar! Ons eerste project dat we 

schoolbreed gaan draaien is: de Kinderboekenweek. Meer informatie hierover volgt in de 

nieuwsbrief over 2 weken.  

Groeten, Margo Hondebrink 
 
 

Agenda 

18 september  Voorlichtingsavond schoolverlaters 

26 september  NIO groep 8 IJsvogel 

2 oktober  t/m 18 oktober Projectweken 

21 oktober t/m 25 oktober  Herfstvakantie  

 

 
Kraanwaterdag op school op 25 september! 

Wereldwijd onderzoek toont aan dat kraanwater 
drinken ontzettend gezond is: het is goed voor je hart, 
brein, stofwisseling, alertheid en het voorkomt 
hoofdpijn. Schoolkinderen kunnen zich bovendien 
beter concentreren door het drinken van voldoende 
kraanwater. Daarom doen wij als school mee om 
kinderen bewust te maken van een gezonde 
levensstijl. Wij willen u dan ook vragen om op 
woensdag 25 september uw kind alleen een bidon of 
drinkbeker water mee te geven. In de klas zal er ook 
aandacht besteed worden aan deze dag. 

 
 
Tussendoortjes 
Ook willen wij graag aandacht vragen voor de tussendoortjes die mee genomen worden naar school. 
Het meenemen van koolzuurhoudende dranken en energie / sportdranken  zijn niet toegestaan. 
Het meenemen van snoep en chocolade als tussendoortje raden wij af. Zou u willen zorgen voor 
gezonde producten? 
 
 
 



Wijzer 
Na de vakantie zijn wij in schoolbreed begonnen met een nieuwe 
methode voor wereldoriëntatie: Wijzer! Aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur & techniek worden hierin integraal 
aangeboden. Tot aan de herfstvakantie proberen wij deze methode 
uit. 
 
 
 

 
 

 

 

Nieuws uit de groep 5/6 

Groep 5/6 heeft met elkaar regels gemaakt die ze 

SUPER belangrijk vinden! Als een soort handtekening 

heeft iedereen zichzelf als superheld getekend. 

Voor de komende periode zullen alle groepen het 

belangrijkste nieuws in de nieuwsbrief delen. Groep 5/6 

was wel heel snel. Over 2 weken volgen de andere 

groepen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Praktijklokaal 

Komend schooljaar zijn alle groepen van de IJsvogel 2x per week in het 
praktijklokaal te vinden.  
Juf Kiek is al begonnen met het thema natuur en heeft samen met de kinderen 
een wormenhotel gemaakt. 
 
 

 

 

 

 



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/ 

Wilt u er voor zorgen dat uw kind passende gymschoenen en kleding bij zich heeft op de dagen dat er 

gym is.  

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 

 

 

 

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


 

 

 


