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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

De aftrap van de Kinderboekenweek is een feit! Deze week en de komende week hebben we veel 

activiteiten rondom het thema reizen. Deze week zijn de groepen 1/2/3 en 4/5 naar de Irishof 

geweest. Ik het kader van de week van de eenzaamheid hebben onze leerlingen een bezoek gebracht 

en een geknutselde bloem aangeboden aan een groep ouderen. Leuk om te merken dat dit ook 

indruk maakt. Een groep kinderen had een mevrouw van 100 gesproken! Graag wil ik u ook nog 

attenderen op 17 oktober. Er is dan geen school maar een gesprek met uw kind en de leerkracht. 

Volgende week krijgt u daarvoor een uitnodiging mee. Een fijn weekend gewenst! 

Groeten, Margo Hondebrink 
 
 

Agenda 

2 oktober  t/m 18 oktober Projectweken 

17 oktober  Evaluatie kennismakingsgesprekken 

21 oktober t/m 25 oktober  Herfstvakantie  

 

Evaluatie kennismakingsgesprekken 
Donderdag 17 oktober is de evaluatie van de kennismakingsgesprekken. 
U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging hiervoor. 
U wordt samen met uw kind verwacht tijdens dit gesprek. Er is die dag geen les.  
 
 
Nieuws van de MR 
De eerste bijeenkomst van de medezeggenschapsraad is geweest.  Dit jaar zijn er veel nieuwe ouders 
en leerkrachten gestart in de MR. We stellen ze graag aan u voor. 
De nieuwe ouders zijn: 
De moeder van Zakaria El Achkar uit groep 3 (Fadla El Achkar-Boujibar), de vader Van Cassidy  Kaman 
uit groep 6 ( Freerk Kaman) en de vader van Joah van Zijll uit groep 8 (Menno van Zijll). 
De nieuwe leerkrachten zijn: juf Daphne uit groep 5/6 van de Vuurvogel, juf Esther uit groep 4/5 van 
de IJsvogel en een juf die al lid was, juf Corrie uit groep 1,2,3 van de IJsvogel. 
Deze eerste vergadering hebben we vooral kennis gemaakt met elkaar en afgesproken wie wat gaat 
doen. Ook zijn we van plan om een MR-cursus te volgen zodat we het MR werk nog beter kunnen 
doen. Tot slot is het nascholingsplan van de leraren besproken. 
Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR , spreek dan een van ons persoonlijk aan of stuur een 
mail naar : mr.oostvogel@degroeiling.nl 
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Bezoek aan de Chocoladefabriek door groep 5/6 IJsvogel 

Dinsdag 1 oktober jl. is groep 5/6 naar de Chocoladefabriek geweest (de 

grote bibliotheek van Gouda. Het was voor sommige kinderen wel een 

teleurstelling, dat het geen echte chocoladefabriek was). We begonnen 

daar met een bezoek aan de kinderboekenschrijfster Bette Westera. Ze 

vertelde over hoe ze schrijfster was geworden, maar ze vertelde ook 

veel over het boek: ”Alle hens aan dek”. Dit boek zijn we in de klas aan 

het voorlezen. Bette las zelf hier ook 

een stukje uit voor. Ze vertelde, dat ze 

graag gedichtjes en zelfs liedjes schrijft. 

Ze heeft een gedichtje voorgelezen en 

de klas kreeg een poster met een 

gedicht van haar. Tot slot zong ze nog 

een heel grappig lied over haar dikke oom. 

Na een glaasje limonade en een stroopwafeltje ging de groep naar twee workshops. Bij de ene 

workshop hebben de kinderen net als de hoofdpersoon van het boek “Flessenpost” gemaakt en bij 

de andere workshop hebben de kinderen gewerkt met een fotoprogramma op de iPad. Hiermee 

konden ze zichzelf op een bladzijde van een prentenboek zetten. Het was een goed begin van de 

Kinderboekenweek. 

Wilt u nog meer informatie over Bette Westera kijk dan op: http://www.bettewestera.nl/ 

 

 

 

 
 
Project Reis mee – Kinderboekenweek 2019 

Hallo allemaal,  

Dinsdag 2 oktober is de Kinderboekenweek en daarmee ook ons eerste project van dit schooljaar 

met een opening van start gegaan. Het onderwerp van dit project is: Reis mee… Dit kan ter land, ter 

zee en in de lucht zijn. Iedere groep heeft iets gekozen met betrekking tot vervoer om mee aan de 

slag te gaan de komende tweeënhalve week. 

Het project is van start gegaan met een opening in de aula, waarbij alle klassen aanwezig waren. Er 

werden door verschillende kinderen onderdelen van een voertuig uitgebeeld, die samen een raket, 

http://www.bettewestera.nl/


boot of politieauto vormden. Juf Lydia heeft een boek voorgelezen en alle klassen hebben een 

voorleesboek gekregen, dat aansluit bij het thema.  

   
 

 
De komende weken zal er naast de reguliere lessen hard gewerkt worden aan het project. 

Woensdagochtend 9 oktober is er een workshop-ochtend georganiseerd. De kinderen gaan dan twee 

keer groepsdoorbroken aan de slag met het thema.  

Er is een voorleeswedstrijd georganiseerd. Er wordt een schoolkrant gemaakt.  

Op donderdag 17 oktober is er geen lesdag, maar komen alle ouders met hun kind op gesprek om de 

eerste periode met elkaar te bespreken. In aula zal er dan een tentoonstelling te zien zijn met werk 

dat door de leerlingen is gemaakt. U kunt de hele dag de tentoonstelling bezoeken.  

En op vrijdag 18 oktober is de finale van de voorleeswedstrijd. De winnaar mag naar de 

Chocoladefabriek om onze school te vertegenwoordigen! De dag sluiten we dan af met de inmiddels 

welbekende Oostvogelbios.  

 
 
Leerlingenraad 
Donderdag 3 oktober zijn de leerlingen gekozen voor de leerlingenraad. 
Het zijn Taeke, Christian, Cassidy, Aluna en Krijn. 
Zij gaan meedenken over allerlei onderwerpen die voor school belangrijk zijn, zoals o.a. de inrichting 
van het nieuwe schoolplein. 
 



 
 
 
 
Escaperoom groep 4/5/6 Vuurvogel 
In groep 4/5/6 hebben de kinderen met elkaar een escaperoom gedaan. Met een werkblad van 
nieuwsbegrip, waardoor ze de geheime codes konden kraken, zijn zij samen aan de slag gegaan met 
de opdrachten. De escaperoom hoorde bij het thema van de Kinderboekenweek 'reis mee'. 
Samen hebben ze de tekst gelezen en goed gekeken naar de informatie die zij nodig hadden uit de 
tekst.  
Als zij een antwoord hadden op de vraag vroegen ze aan de juf om hem even te controleren. 
De opdrachten waren best moeilijk, maar door samen te werken, goed na te denken en de tips van 
de juf is het gelukt om de escaperoom op te lossen. 
 

             
 
 
             
 



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.  
In het YouTube filmpje ziet u wat de er tijdens de kunstweken allemaal gedaan gaat worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q82WZaSCv40 
 

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 

 
 
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. Elk muisje heeft een staartje, Kleuterdenk- en doelgroep, Happy Kids 

yoga, Maak je eigen herfstkrans, Handbal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q82WZaSCv40
http://www.bsgouda.nl/

