
                 

Nieuwsbrief  4             schooljaar 2019-2020         

18 oktober 2019 

 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

De afgelopen week stond de school in het teken van de Boekenweek! Wat was het ontzettend leuk 

om te zien wat de kinderen in de workshops hebben gemaakt! Ook hebben alle leerlingen met hun 

ouders en de leerkracht een gesprek gehad over de afgelopen 7 weken. Goed om met elkaar terug te 

blikken en plannen te maken voor de komende periode. Maar eerst een welverdiende vakantie voor 

iedereen! Wij zien elkaar de 28e weer! 

Groeten, Margo Hondebrink 
 
 
Staking 
Op woensdag 6 november staat er een landelijke staking gepland voor het gehele onderwijs. Het 
grootste gedeelte van het team van de Oostvogel maakt gebruik van hun stakingsrecht. Dat betekent 
dat er niet voldoende personeel zal zijn om de school open te kunnen houden.  
De onderhandelingen zijn nog in volle gang dus gaandeweg kan het ook nog veranderen. Ik wilde u al 
wel vast op de hoogte brengen zodat u er rekening mee kan houden. Zodra ik een definitief bericht 
heb, hoort u van mij.  
 
 

Agenda 

21 oktober t/m 25 oktober  Herfstvakantie  

6 november  Stakingsdag  

6 november  Nationaal schoolontbijt (indien de stakingsdag 
doorgaat wordt dit verplaatst naar 7 november) 

11 november  Studiedag, leerlingen vrij 

 

 
Ouderbijdrage  
Hierbij vragen wij u om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar te voldoen. 
Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen wij de activiteiten die wij als school organiseren. Denk hierbij 
aan Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sportdag, Avondvierdaagse etc.  
 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 25,-  per kind. 
 
U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL36ABNA 040.01.58.280 t.n.v. de 
Oostvogel onder vermelding van de naam van uw kind 
 
 
 
 



Oudervereniging 

De oudervereniging is nog steeds op zoek naar versterking. Heeft 
u interesse? Alle hulp is van harte welkom! 

U kunt zich opgeven bij juf Henriëtte, 
henriette.oomen@degroeiling.nl 

 

 
 
Thema: Boekenweek 
De afgelopen week hebben de leerlingen in allerlei workshops de meest prachtige vormen van 
vervoer gemaakt! U als ouders hebt dit afgelopen woensdag kunnen bewonderen in de aula. Daar 
was een prachtige tentoonstelling gemaakt! Hieronder een impressie van de kunstwerken! 
 

     
 
 
 
Voorleeswedstrijd 
 

Dit jaar was er voor het eerst een voorleeswedstrijd op de Oostvogel. 
In de groepen 4 t/m 8 werden voorleeswedstrijden georganiseerd. 
De jury in de klassen bestond telkens uit de eigen meester of juf en 
twee leden van de leerlingenraad.  
Woensdag 16 oktober mochten alle winnaars voorlezen in de aula. 
De kinderen van groep 7 en 8 streden om de titel Voorleeskampioen 
van de Oostvogel. We hebben genoten van de voorleeskunsten van 
Eldad, Boaz, Ilze, Thomas en Ouiam!  
Toen de jury ging overleggen wie het allerbest had voorgelezen, 
mochten Devin, Malin en Rowena (de winnaars van de groepen 4, 5 
en 6) voorlezen. Ook dat was heerlijk om naar te luisteren. 
Na een tijdje kwamen juf Miriam, meester Pjotr en oud-
bestuursdirecteur Els van Elderen terug uit hun juryberaad. 

Juryvoorzitter Els gaf elke finalist complimenten en een tip, de voorlezers kregen allemaal een prijsje 
en daarna werd de winnaar bekendgemaakt: Boaz uit Vuurvogel 6/7 is dit jaar de Voorleeskampioen 
van de Oostvogel! Hij kreeg een boekenbon en een mooie oorkonde.  
Binnenkort zal Boaz onze school vertegenwoordigen in de Goudse Voorleeswedstrijd.  

mailto:henriette.oomen@degroeiling.nl


Voorstellen stagiaire 

Beste ouders/verzorgers,  

Een nieuw gezicht! Ik wil mij graag even voorstellen.  

Mijn naam is Jamaine en ik kom het komende half jaar bij uw 
zoon/dochter in groep 6/7 van de IJsvogels stagelopen. Dit doe 
ik in het kader van mijn opleiding de pabo. Ik volg deze 
opleiding aan de Thomas More Hogeschool te Rotterdam. 
Momenteel zit ik in mijn derde studiejaar.  

Ik ben geboren en opgegroeid in Rotterdam en ben 20 jaar oud. 
Zelf ben ik niet onbekend met De Groeiling. Afgelopen jaar heb 
ik stagelopen op ’t Carillon. Ik heb ervaring in verschillende 
groepen, zo heb ik al stagegelopen in de groepen: 1/2, 3, 5 en 
groep 8. Mijn interesses liggen vooral in de bovenbouw. In mijn 
vrije tijd sport ik graag. Ook houd ik ervan om er gezellig op uit 
te gaan met vrienden en familie.  

Ik heb destijds voor de pabo gekozen, omdat mijn passie echt 
bij dit beroep ligt. Hoe mooi is het om een deel bij te dragen 
aan de ontwikkeling van een kind.  

Uw zoon/dochter zal mij elke woensdag en donderdag tegenkomen. Ik kijk uit naar een fijne 
samenwerking met de leerlingen en de school.  

                 
 
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 

 
 
 
 
 

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


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. Langlaufen, Maak je eigen puzzel uit restmateriaal, Mini Moestuin, Glas 

in Lood, Kom zingen bij het Gouds Jong Vocaal, Bouw je eigen wondere 

wereld in een Kerst-kijkdoos, Spelen met boeken, Magie met fotografie. 

 

http://www.bsgouda.nl/

