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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

De sint is weer in het land en dat merken wij op school op! Malle pietje is in groep 1/2/3 geweest en 

heeft fopcadeautjes achtergelaten. Bij de gym en in het praktijklokaal komen allerlei sint activiteiten 

langs. Ook is het leuk om de kunstweken nog even te noemen. Wat zijn er mooie kunstwerken 

gemaakt! Binnenkort op internet te bewonderen en te bestellen. Ik wens u een heel fijn weekend. 

Groeten, Margo Hondebrink 
 
Agenda 
 

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 
 
 
Kunstweken 

In de afgelopen drie weken hebben de leerlingen in de 
klas gewerkt aan hun eigen kunstwerk. Geïnspireerd 
door het werk van Picasso, van Gogh, Miró, Haring en 
Kandinsky zijn ze aan de slag gegaan met hun eigen 
kunstwerk. Inmiddels worden de werken 
gedigitaliseerd en zijn ze te binnenkort te bewonderen 
in de online museumshop. Naar verwachting zullen de 
leerlingen eind volgende week een ansichtkaart 
ontvangen waarop hun eigen kunstwerk staat. Op de 
achterkant staan de inloggegevens om het kunstwerk 
van uw kind online te bekijken om zo eventueel 
producten te kopen die gesierd worden met het 

kunstwerk. 



 
Op bezoek bij de Sint 

Woensdag 20 november. 

Naar Museum Gouda, op bezoek bij Sint.  

We gaan met onze groep 1-2-3 naar Museum 
Gouda. We mogen op bezoek bij Sinterklaas.  

De kinderen komen op school, ze houden hun jas 
aan bij binnenkomst. Ze zijn opgewonden, want ze 
weten wat we gaan doen.    

 Als iedereen er is, gaan we met de auto van 
meester André, juf Denise en juf Henriëtte naar 
het museum. Het is nog rustig in het museum, het 
is nog gesloten, maar wij mogen er al in.  

We worden ontvangen door een meneer en 
mevrouw. Zij vertellen ons wat we gaan doen. We 
gaan d.m.v. opdrachten Sint helpen om de 
pepernotenmachine weer te laten werken.  

Piet had kaas in de machine gedaan!! BAH! De 
kinderen gaan op zoek naar koekkruiden, op zoek 
naar de code van het slot en ze moeten muntjes 
verdienen om de machine aan te kunnen zetten. 
Gelukkig, het lukt allemaal. En dan…….  

Gaan we op bezoek bij Sinterklaas. We komen in 
de kamer van Sint. Daar staat zijn groot bed, een 
mooie stoel, zijn bureau en rode kussens waar we 
op mogen zitten. We vertellen dat de machine 
weer werkt, we zingen een liedje samen, we 
praten even met de Sint en we gaan met de Sint 
op de foto. Tot slot krijgen we allemaal een zakje 
pepernoten. Dat eten we lekker op als we terug 
zijn in de klas.  

 

En zo eindigt het bezoek aan Sint. Het was gezellig, soms best spannend, want de opwinding was 
groot. 

 

 

 

 
 



 
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, Dansmix, Maak je eigen puzzel uit restmateriaal, Basketbal en 

Kerstmusical. 

 

http://www.bsgouda.nl/

