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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

Komende week is het de week tegen het pesten. Als Kanjerschool vinden wij het belangrijk om daar 

veel aandacht aan te schenken. Thema van dit jaar is: Wees een held, met elkaar! Iedereen die een 

positieve bijdrage levert aan de groep is een held. Door een spel te spelen in de klas wordt het thema 

pesten besproken. Want niets is zo belangrijk dan een fijne en veilige omgeving te maken met elkaar. 

 

En de Boekenweek staat ook weer voor de deur. We gaan het met elkaar hebben over allerlei 

vormen van reizen. Elke klas mag een boek aanschaffen en er worden allerlei workshops 

georganiseerd.  

En komende woensdag staat in het teken van water! Hieronder leest u hier verder over. 

Kortom veel onderwerpen en belangrijke thema’s de komende weken. Wij hebben er zin in! 

Ik wens u een heel fijn weekend.  

Groeten, Margo Hondebrink 
 
 

 

Agenda 

25 september  Kraanwaterdag 

26 september  NIO groep 8 IJsvogel 

2 oktober  Start Kinderboekenweek 

2 oktober  t/m 18 oktober Projectweken 

21 oktober t/m 25 oktober  Herfstvakantie  

 

 



Kraanwaterdag op school op 25 september! 
 
 
Als school hebben we bidons gewonnen voor alle 
leerlingen. Deze zullen woensdag worden uitgedeeld. 
 
In de klas zal er ook aandacht besteed worden aan 
deze dag. 
 
 
 
 

 
 
Nieuws uit de groepen 

De eerste drie weken van groep 1-2-3 
De eerste dag was een spannende dag voor de meeste kinderen. Samen met je papa en/of mama 
naar school en praten met de juffen. Sommige kinderen vonden het maar raar dat de andere 
kinderen niet op school waren. Wij, als juffen, vonden het ook een beetje spannend, maar vooral ook 
leuk om alle kinderen weer te zien.  

Voor de kinderen van groep 3 was het dinsdag 3 september dan ook een bijzondere dag. Want in 
groep 3 ga je beginnen met echt lezen en echt rekenen. Het thema van deze eerste weken was “de 
nieuwe groep”. Daar zijn ze dan ook druk mee bezig geweest. Ze hebben hard gewerkt, want kennen 
al best veel letters. U zult dat thuis al wel gemerkt hebben. Ook het zelf nieuwe woorden maken gaat 
al een beetje beginnen.  

In groep 1-2 doen de kinderen ook hun best. Ze hebben bouwlesjes gehad, gepuzzeld, mozaïeklesjes, 
prentenboeken bekeken en besproken samen, zich zelf getekend en natuurlijk ook de gymles bij 
meester Martin. Samen buitenspelen is ook belangrijk, dat doen we zeker iedere dag een keer.  

En met de hele groep spelen we samen spelletjes, voeren o.a. kringgesprekken, eten samen. Ook 
doen we iedere week de kanjer-training. De kinderen leren op een speelse en positieve manier met 
elkaar omgaan.  

Juf Corrie en Juf Henriette  

Groep 4/5 
Groep 4/5 heeft een gezellige en leuke start gemaakt van het schooljaar. 
We hebben kennismakingsspelletjes gedaan op verschillende manieren. Nu we alweer 3 weken met 
elkaar in de klas zitten beginnen we goed aan elkaar te wennen. Het samenspelen gaat heel gezellig 
en leuk met elkaar. Ook helpen we elkaar graag. 
Dit schooljaar zijn we ook weer begonnen met praktijklokaal. Voor de groep 4 kinderen en de nieuwe 
leerlingen is dit nieuw.  
We hebben de afgelopen periode koekjes gebakken, natuurles (het wormenhotel) gehad en een 
aquarium gemaakt met hout, spijkers, ecoline, vilt en touw.  De kinderen zijn enthousiast en werken 
goed samen.  
 
Groeten van juf Denise en juf Esther 
 



 

 

 
Groep 6/7 
Sinds dit jaar werkt groep 6/7 met Chromebooks, dit was in het begin erg spannend. De kinderen 
beginnen er steeds meer aan te wennen en leren steeds meer mogelijkheden van de Chromebooks 
kennen. Zo hebben we gisteren een poster gemaakt over ons favoriete vakantieland en de poster 
moest helemaal in het Engels. Want dat vak hebben we sinds dit jaar iedere week. Ook de lessen in 
het praktijklokaal zijn erg leuk, we hebben allemaal koekjes gebakken, bodemdiertjes gezocht, 
getimmerd en een windmeter gemaakt. 
 
Juf Wendy 
 
 
Praktijklessen in groep 7/8 

Zoals u weet hebben wij dit schooljaar twee maal in de 
week les in het praktijklokaal. We merken dat de 
kinderen dit een erg leuke les vinden. Als school 
trachten we de kinderen een zo gevarieerd mogelijk 
lesaanbod aan te bieden. Er zal het komend jaar worden 
gewerkt in blokken van twee á drie weken, waarin de 
kinderen 4 opdrachten krijgen. Koken, techniek en 
natuur zijn vaste onderdelen in deze serie. Het vierde 
onderdeel zal telkens opnieuw worden bekeken.  

Dit blok hebben we koekjes gebakken, bodemdiertjes 
onderzocht, een windmeter gemaakt en met hout en 
spijkers een “ vis in het net” geknutseld. Zoals u op de 
foto’s kunt zien hebben de kinderen met veel plezier en 
inzet aan deze opdrachten gewerkt.  



   
 

Groep 7/8 is ook goed bezig met de kanjertraining. Alle basisregels 
hebben wij weer doorgenomen. Ook de rode, gele, zwarte en witte 
pet is weer naar voren gekomen.  

Op de foto ziet u een oefening “Kennismaken”. Alle leerlingen staan in 
een kring. De persoon die aan de beurt is, begint dingen over zichzelf 
te vertellen (hobby’s, sport etc.) Telkens als hij of zij iets vertelt dat 
ook voor een ander persoon geldt gaat de eerste persoon op een stoel 
zitten en alle anderen gaan op de schoot van de volgende zitten. Deze 
oefening gaat ook over vertrouwen in elkaar hebben.  

Juf Jacqueline en meester André 

Groep 8 
Wij zijn dit jaar goed gestart in groep 8 op de IJsvogel. De kinderen werken hard om goede resultaten 
te behalen, want ze hebben allemaal hun eigen doel om voor te werken. De één wil graag naar het 
Segment, de ander wil graag uitstromen naar een hoger niveau en weer een ander wil later naar de 
politieacademie. Maar er is nog een reden om hard te werken in groep 8…  

In de klas hanteren wij Class-dojo. Dit is een programma waarbij de leerkrachten de kinderen punten 
kunnen geven. De kinderen kunnen individueel punten verdienen voor: Werkhouding Inzet 
Motivatie, doen wat je gevraagd wordt en je gedragen als een vriend. Als de klas samen 500 punten 
heeft gehaald dan wordt de klas beloond. De eerste keer was de beloning 30 minuten geen leertijd! 
Deze beloning was snel behaald. We gaan nu met elkaar voor de tweede 500 punten!  

Juf Pamela en juf Bianca 

 

 

 
 
 
 



Vuurvogel groep 4/5/6 
 

Na de vakantie zijn er 6 kinderen gestart in groep 4/5/6 op de 
Vuurvogel.  
In de klas vinden we het allemaal belangrijk dat we op een prettige 
manier met elkaar omgaan. We luisteren naar de Kanjerverhalen en 
praten er met elkaar over.  
Natuurlijk doen we ook de oefeningen en hebben we plezier met 
elkaar. We hebben op elkaars rug getekend en geprobeerd een figuur 
door te geven in een rij. Best moeilijk, maar wel erg grappig.  
We hebben daarom erg gelachen tijdens deze oefening. 
 
Juf Daphne 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vuurvogel groep 6/7 

De tijd vliegt. We zijn al weer een paar weken met elkaar aan het werk. In de klas zijn we begonnen 
met kennismaken en afspreken wat we belangrijk vinden.  

Weektaak: In de tweede week zijn we gestart met een nieuwe weektaak. 
Op deze weektaak staat per dag wat er moet gebeuren en er staan taken 
op die de leerlingen zelf moeten inplannen die week. De kinderen krijgen 
tijdens instructiemomenten uitleg over het vak. De rest van de tijd 
reserveren we voor weektaaktijd. In deze tijd mogen de kinderen zelf 
bepalen waar ze aan gaan werken.  

 

 

Creatieve middag:  

                   



Rekenles: 

              
 
Juf Lydia en Juf Marjo 

 
Vuurvogel groep 7/8 
Leerlingen van groep 7/8 VV hebben tijdens "Vuurvogeltijd" hun persoonlijke onderzoeksvragen 
geformuleerd. Hier mogen zij maximaal 12 momenten aan werken. Vaak slagen zij er al eerder in om 
hun onderzoek af te ronden. Zij leren hierdoor zelfstandig en planmatig te werken. Voorbeelden van 
hun onderzoeksvragen zijn:  

 Wat zijn de 10 best beoordeelde aquaparken in Turkije ? 
 Hoe kun je een wagen in Lego-Mindstorms programmeren zodat hij na het voelen van een muur, 

achteruit rijdt en een bocht naar rechts maakt ? 
 Hoe teken je zelf een optische illusie ? 
 Hoe maak je zelf een kwartetspel m.b.v. de computer ? 
 Hoe teken ik een menselijk gezicht ? 
 Wat zijn de 10 must-see toeristische attracties in Thailand ? 
 Welke pinguïns bestaan er, waar leven ze en wat zijn hu natuurlijke vijanden ? 
 Hoe programmeer ik met het programma Scratch een bewegend figuur ? 

 

 
 
Meester Justin 
 
 
 
 
 
 



Kunstweken 
Na de herfstvakantie gaan we starten met de kunstweken. Er wordt rondom een kunstenaar allerlei 
leuke opdrachten gemaakt. Hieronder de indeling van de groepen. Volgende nieuwsbrief volgt hier 
meer informatie over. 
 

Groep Oostvogel / afdeling IJsvogel 

1-2-3 Kandinsky 

4-5 Keith Haring 

5-6 Van Gogh 

6-7 Van Gogh 

7-8 Picasso 

8 Picasso 
 Oostvogel / afdeling Vuurvogel 

4-5-6 VV Keith Haring 

6-7 VV Miro 

7-8 VV Picasso 

 
 
 
Voorstellen stagiaires 

 
Hallo! 
 
Ik ben Giulia en zal het komende half jaar op woensdag en 
donderdag stage lopen bij groep 7/8A. Ik ben 20 jaar en woon bij 
mijn ouders in Alphen aan den Rijn. Ik vind het leuk om hard te 
lopen, muziek te luisteren of om met mijn vriendinnen af te 
spreken. Ik vind het ook leuk om met mijn hond te wandelen en 
om te reizen. Op de foto bij dit stukje kan je mij zien tijdens mijn 
vakantie aan de Franse kust deze zomer. Ik heb veel zin in het 
komende half jaar! 
Tot ziens in de gangen! 
Giulia 
 
 

 
Hoi!   
 
Ik ben Juul, 22 jaar en loop dit halve jaar stage in groep 4/5 bij juf Esther en 
juf Denise. Ik zit nu in mijn derde jaar van de academische pabo en woon in 
Utrecht. In mijn vrije tijd dans en wandel ik graag. Elke woensdag en 
donderdag ben ik hier op de Oostvogel. Ik heb er zin in!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Hoi, 
Mijn naam is Bennte van Deuren en ik ben 19 jaar. Ik loop hier stage op 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik loop het hele schooljaar stage bij groep 
1/2/3. 
Ik zit op het ROC Midden Nederland in Utrecht en ik doe de opleiding 
onderwijsassistent. 
Mijn hobby’s zijn dansen en reizen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Gouds Kinderboekenfeest, Rots en water, Zwerfafval en water, Maak je 

eigen game in Scratch, Lef! Faalangsttraining, Kidsclub XL. 

 

 

http://www.bsgouda.nl/

