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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

Het was een enerverende week! Een groot deel van het team is naar Den Haag vertrokken om hun 

stem te laten horen voor een betere toekomst van ons onderwijs! Ik wil u ouders bedanken voor de 

hoeveel mailtjes die wij hebben gekregen waarin u aan hebt gegeven de staking te steunen. 

Donderdag hebben we met de hele school ontbeten! Leuk om te zien dat kinderen dingen proeven 

en uitproberen die ze nog niet eerder hebben gegeten. Het was een gezellige ochtend. 

Komende maandag hebben wij als team een studiedag het thema samenwerken centraal staat. Wij 

werken als school met veel partijen samen; met elkaar, de kinderen, de ouders en allerlei 

organisaties die betrokken zijn bij de kinderen. Wij willen dat als school zo goed mogelijk doen. Ook 

bespreken we het strategisch beleidsplan van de Groeiling en kijken we welke plannen wij als school 

gaan maken voor de komende 4 jaar.  

Voor nu wens ik u een heel fijn weekend! En we zien elkaar dinsdag! 

Groeten, Margo Hondebrink 
 
Agenda 
 

11 november  Studiedag, leerlingen vrij 

5 december  Sinterklaas 

19 december Kerstviering 

20 december  Start Kerstvakantie, leerlingen vrij 

23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

6 januari Weer naar school 

 

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 
 
 
 
 
 
 



Schoolfruit 
 

Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties 

groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook 

zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit 

en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? 

Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per 

dag te halen.  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 

Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school 

en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op 

www.euschoolfruit.nl.   

 
vanuit de MR 
Afgelopen  dinsdag is de MR weer bij elkaar geweest. We hebben gesproken over het schoolplein en 
meerdere beleidsplannen waaronder het pestprotocol. 
Deze is te vinden op de website van De Oostvogel.   
En tot slot gaan er collega's  op  MR cursus. 
 
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 

 

 
 
Afscheid juf Marjo 
Ik wilde ook graag een persoonlijk stukje schrijven over mijn vertrek.  
Met heel veel plezier en enthousiasme ben ik begonnen aan mijn baan op de Oostvogel. In 
september kreeg ik te horen dat mijn moeder is gediagnosticeerd met borstkanker. Dit heeft voor 
heel wat spanning thuis gezorgd. Over een paar weken gaan de bestralingen starten. Mijn dochter 
reageert sterk op de onrust thuis. Op dit moment kan ik de zorg thuis en mijn werk niet goed 
combineren. In de herfstvakantie heb ik daarom de beslissing genomen om te stoppen bij de 
Oostvogel. De komende weken ben ik nog gewoon de leerkracht van Vuurvogel groep 6-7 en maken 
we er een gezellige Sint- en Kersttijd van.  

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
mailto:henriette.oomen@degroeiling.nl


Rekenen in Groep 4/5/6 Vuurvogel 

 
In de klas hebben wij het met rekenen over 1 kilogram, een halve 
kilogram en een kwart kilogram.  
Met een werkblad en de LEGO hebben we gewerkt met deze 
begrippen.  
Eerst hebben we geschat hoeveel blokjes er in een kwart 
kilogram, dus 250 gram, passen.  
Daarna hebben we met een weegschaal 250 gram Legoblokjes 
afgewogen.  
Op het werkblad hebben we vervolgens het verschil uitgerekend 
tussen onze schatting en het precieze aantal blokjes.  
Met de 250 gram blokjes hebben we allemaal een stevige toren 
gebouwd van minimaal 5 centimeter hoog en minimaal 3 
centimeter breed.             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nationaal schoolontbijt 
 

Het schoolontbijt van gr. 7/8 

Het schoolontbijt was super gezellig.  
Er was heel veel lekker eten, en iedereen heeft ervan genoten.  
We deden het schoolontbijt omdat je beter moet ontbijten.  
Als je niet goed ontbijt heb je ook niet genoeg energie.  
Als je niet genoeg energie hebt kun je de dag ook niet fris starten. We 
hebben onze plekjes ook anders gedaan omdat dat een leuke sfeer gaf.  
De juf las ook nog een verhaal voor, er deden wel 400.000 kinderen mee 
met het schoolontbijt in heel Nederland  

Nihad en Christian 

 
 
 
 

https://www.schoolontbijt.nl/home


 
 

Heerlijk ontbijten in groep 1/2/3 

 

SlimmerIQuiz by Thomas  

Op woensdag 6 november ging ik met Boaz en Joah naar het Picasso Lyceum in Zoetermeer. Daar 

was de scholen ronde van de Mensa SlimmerIQuiz. Degene die de scholen ronde winnen mogen eind 

november de finale ronde in Nemo Amsterdam spelen. We kwamen allemaal aan op de school en 

gingen naar een lokaal. Daar kregen we allemaal papieren en een goodiebag waar leuke merch in zat. 

Toen begonnen we met de scholen ronde van de Mensa SlimmerIQuiz, omdat het een quiz was 

kregen we natuurlijk niet alle tijd, want anders hadden we alles wel goed. Het was een hele lastige 

quiz, maar volgens mij ging het wel goed. Na de quiz kregen we allemaal een rondleiding door het 

Picasso Lyceum en op die school kwamen we toevallig Milan tegen(uit groep 8 van vorig jaar). Daarna 

kregen we de uitslag, maar helaas hebben we niet gewonnen.  

DIT WAS MIJN VERHAAL OVER DE SCHOLEN RONDE VAN DE MENSA SLIMMERIQUIZ.  

 
 
 

 
 



Het was en suuuuuuper leuke ervaring. Er waren in totaal 
14 scholen en 28 groepjes van 3. Basisschool Kronenburgh 
is 1ste geworden. Wij hebben onze score niet door 
gekregen. We kregen ook een rondleiding op de 
middelbare school, Picasso lyceum.  
 
Krijn 
 

 

 

 

 

 

 

Excursie naar het gemeentehuis van Gouda, groep VV7/8.   

Geschreven door Aluna Perey. 

Om mee te beginnen was het 

een leuke excursie. Waar je veel 

van kan leren. 

We liepen vanaf school naar 

station Gouda-Goverwelle. Juf 

Marjo had voor iedereen een 

treinkaartje gekocht. Ze had wel 

eerst gevraagd of er ook 

kinderen waren die een gratis 

OV pas hebben. Terwijl ik aan 

het lopen was ,was ik aan het 

praten met juf Resie. We 

kwamen aan op het station en 

we namen de goede trein. Ik 

vond de treinreis wel een beetje kort, want hij duurde maar 2 minuten. Wel een beetje zonde van al 

het geld van de kaartjes. Het was wel heel fijn dat we wel vervoer hadden. Toen kwamen we aan op 

het goede perron. We liepen naar de uitgang van het station. Het was nog een heel werkje om 

iedereen normaal naar buiten te krijgen. Meester Justin ging nog even kijken of we wel naar binnen 

konden en toen gingen we naar binnen. We werden heel aardig ontvangen door Mevrouw Mirjam 

Pina (er moet eigenlijk een streepje op de N). We gingen daarna naar raadzaal. Daar werden we door 

een hele aardige jongen ontvangen. Hij heeft de les geleid. Hij heeft het trouwens heel goed gedaan. 

We hebben in de les het spel Democracity gespeeld. Het spel Democracity ging als volgt. Je werd in 

groepjes verdeeld en je moest de taken verdelen van : woordvoerder, raadslid , voorzitter en 

secretaris. Ik was secretaris. Ik moest alles opschrijven in mijn groepje. We moesten een politieke 

partij oprichten. Een naam en een slogan.  Onze slogan was. ΅Rust is Veiligheid” .Ons groepje moest 

ook bedenken wat onze politieke partij wilde bereiken. Daarna moesten met de andere partijen gaan 

overleggen wat we in onze stad wilde en wat we het belangrijkste vonden om in een stad te hebben. 



De andere konden stemmen of ze het een goed idee vonden of niet. Uiteindelijk hadden we een 

eigen stad gebouwd. In het midden van het spel was er ook een pauze, daar kregen we een lekker 

drankje. Na het spel mochten we nog vragen stellen aan een echt raad lid van de gemeente Gouda. 

Daarna gingen we weer naar het perron. En we gingen weer terug naar Gouda-Goverwelle. We 

liepen ook weer terug naar school. Tot slot hadden ik en Jazzmin het nog heel leuk tijdens het 

teruglopen. We deden de rare song challenge. Toen waren we na een tijdje weer op school. 

Einde. 
 
Kunstweken 
 
Groep 5/6 Vincent van Gogh 
 

 
 
 

 
Groep 6/7 werkt 
tijdens de kunstweken 
over Vincent van 
Gogh.  
 
Zij hebben zijn 
zelfportret  
nagemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een tipje van de sluier van de resultaten van groep 8 van de Kunstweken 
 

 
 
Groep 4/5 heeft tijdens de kunstweken een echte kunstenaar in de klas! Hij heet Gerart Kamphuis en 
komt 3 x in de klas langs om met de kinderen te tekenen en te verven nadat hij eerst een fantasievol 
verhaal heeft verteld. De prachtige kunstwerken van de kinderen kunt u bij ons op de gang 
bewonderen. 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
Heel de Oostvogel had de laatste weken het thema “kunst” in de klas. Iedere klas had een eigen 
kunstenaar, waarvan ze de kunststijl moesten na maken.  Groep 6/7 V.V. had bijvoorbeeld Juan Miró. 
De gemaakte kunstwerken zijn dan na een paar weken te bezichtigen in het online klassenmuseum. 
Uw kind krijgt dan een folder mee met de inlog-codes. U kan dan ook broodtrommels etc. bestellen 
met het kunstwerk van uw kind er op.  
Boaz V. 

 
 

Voorstelling Beer 
( dinsdag 5 november): Groep 6/7 V.V. is naar de muzikale theatervoorstelling “Beer” geweest, in de 
Goudse schouwburg. “We vonden het een leuke en goede musical” zegt de klas. het waren goede 
artiesten, ook de kinderen. het was namelijk een musical door kinderen en volwassen artiesten.  

Boaz V. en Krijn  

met: 
Fabian Jansen        Wendy Hoogendijk      Oscar Aerts 

 

 
 
 
 

 

Beer     Toverfee            Dealer Dick 

 
 
 



Voorstellen stagiaire 

Beste ouders/verzorgers van groep 4/5/6 van De Vuurvogel,  

Mijn naam is Annet van der Stoel. Ik zit momenteel in mijn derde jaar van de 
pabo en studeer aan het Thomas More. In de komende periode van oktober 
tot januari zal ik op de woensdag en de donderdag komen stagelopen bij uw 
kind in deze klas.  

Ik zal u in het kort iets over mijzelf vertellen zodat u mij alvast een beetje 
kunt leren kennen. Ik ben 20 jaar en woonachtig in Barendrecht. Op dit 

moment woon ik nog thuis bij mijn ouders en jongere broertje.  

Onder mijn hobby’s vallen onder andere zwemmen, lezen en alles wat met creatief bezig zijn te 
maken heeft. Ik schilder, teken en knutsel graag. Een andere grote hobby van mij is fotograferen. Als 
ik de mogelijkheid heb dan hangt de camera om mijn nek klaar om een foto te nemen.  

Ik verwacht in deze aankomende stage periode veel te mogen leren in deze klas en op deze school op 
het gebied van omgang met de kinderen, ouders en collega’s, het speciaal onderwijs en het verder 
ontwikkelen van mijzelf als volwaardig leerkracht. Er wordt dan ook van mij verwacht dat ik lessen 
van de leerkracht van deze groep zal overnemen om mij hier verder in te kunnen ontwikkelen.  

Ik kijk met veel enthousiasme en plezier uit naar mijn stage op jullie school en weet zeker dat ik hier 
veel mooie en nieuwe ervaringen mag gaan mee maken.  

Ik hoop dat ik u op deze manier voldoende heb kunnen informeren over wie er binnenkort nieuw in 
deze klas te vinden is. Mocht u nog vragen hebben, geneer u niet en kom gerust naar mij toe!  

Met vriendelijke groet,  Annet van der Stoel  

 
Vakantierooster 2019-2020  

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. Dammen, Maak je eigen puzzel uit restmateriaal, Kaas & 

Stroopwafelloop, Kerstmusical, Langlaufen en Hockey. 

 

http://www.bsgouda.nl/

