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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

De afgelopen twee weken waren bewogen weken waarbij het Sinterklaasfeest centraal stond. Wat is 

er hard gewerkt aan mooie surprises. Bijna te mooi om uit te pakken of open te maken! En nu 

Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken, bereiden wij ons voor op de kerst!  

Kerst staat voor ons voor een periode van licht. In de eerste week van de Advent willen wij leren dat 

de deur van ons huis een welkom moet zijn voor iedereen.  De boodschap over gastvrijheid en 

aandacht voor iedereen vinden wij als school heel belangrijk. Iedereen hoort er bij wat je 

achtergrond of overtuiging ook is. Respect voor elkaar en elkaar écht willen leren kennen maakt dat 

we het samen lichter kunnen maken.  

Ik wens u een fijn weekend! 

Groeten, Margo Hondebrink 
 
 
Sinterklaas op de Oostvogel 
Op 5 december bracht de Sint een bezoek aan onze school. Na een gezamenlijk moment in de aula,  
waar wij een nieuw lied zongen voor de Sint, ging hij langs alle klassen.  
Hierbij enkele foto’s van het Sinterklaas feest. 
Het was weer een geslaagde dag en alle kinderen hebben genoten! 
De surprises waren prachtig. 
 

 



    

     
 
                                                                                                    Groep 1/2/3 deed een dansje voor de Sint.  
 
 
 
 
 
 
 



Sint verhalen uit groep 7/8 
Stoomboot in Spanje is spoorloos verdwenen!  
Hoofdpiet en Sinterklaas gaan naar de kade. Om even te kijken bij de boot of alles er nog in ligt. 
Opeens schrikt Hoofdpiet, Sinterklaas zag het ook en zij: waar is de stoomboot Hoofdpiet. Hoofdpiet 
wist het ook niet en raakte in paniek. Sinterklaas raakte ook in paniek. Toen gingen ze terug om te 
kijken of alle pieten er nog waren en dat ze niet stiekem met de stoomboot weg waren gegaan. Dus 
Hoofdpiet ging in het grote kasteel in Spanje alle pieten tellen en er ontbraken 2 pieten, Sint raakte in 
paniek net zoals de Hoofdpiet. waar zullen die pieten heen gaan met de stoomboot? alle pieten 
weten ook niet wat ze met de stoomboot doen. sinterklaas had een oplossing en ging de pieten op 
de boot bellen en vroeg wat ze op de boot doen. 1 piet nam op en zei dat ze een test rondje aan het 
doen zijn voor dat ze weer terug naar Nederland zou komen. En Sinterklaas was er heel blij mee, en 
zei wat moet ik met jullie, als ik jullie niet had dan had ik dit nooit verwacht. EINDE VERHAAL  
Ilze  

De zak in het pakhuis heeft pech onderweg 
Er was eens een zak in het pakhuis. En sinterklaas was al onderweg naar Nederland maar de zak lag 
nog in spanje. en sinterklaas had niks door maar sorteerpiet renden naar sinterklaas en zij 
sinterklaas. we missen een zak voor pakjesavond en  Ze keerden de  trein terug naar Spanje maar 
komen ze nog wel op tijd in nederland aan. Na een paar uur varen zagen ze spanje en ze kwamen 
aan. En renden naar de zak en de trein ging weer rijden .en kwamen toch nog op tijd aan in 
Nederland. EINDE.  
maurice  

Schimmel op de boot is spoorloos verdwenen!  
Schimmel is spoorloos ik kan hem nergens vinden.  
Hij is niet buiten hij is niet in de stal waar moet hij dan zijn? Ik ga hem overal zoeken. We mogen dit 
niet tegen sinterklaas vertellen. Want dan wordt hij van streek geraakt. We moeten het zelf 
oplossen. Hoofdpiet kijk ik zie voetstappen. Kom we gaan de voetstappen volgen.  
Oke kom! Ik zie hem kom. Huhu Sinterklaas?  
Ja wat is er pieten? We dachten dat o zo snel verdwenen was. Nee jo pieten. Je weet toch dat ik 
soms weg met o zo snel. Zullen we weer naar het pakjeshuis? En dan de pakjes voor pakjesavond. Ja 
dat is goed oke. Lets go! He he eindelijk weer rusten. Hoofdpiet! Ja wat is er nou weer aan de hand ik 
lag net even te rusten. Er is niks aan de hand ik heb heel even je hulp nodig met een pakje inpakken. 
Vooruit dan maar. waar heb je hulp bij nodig inpakpiet? We moeten nog heel veel pakjes inpakken 
en ik ben de enigste die aan het inpakken ben ik ga ze wel even roepen. Oke.  
Ja. Onee pieten ja. Ja iemand heeft alle spullen meegenomen. We gaan de spullen terug halen. kom! 
We gaan kijk ik zie hem! Kom we gaan er achteraan. Stop! ja we hebben hem. Bindt hem vast. 
gedaan. We hebben de pakjes.  
Jes pakjesavond kan door gaan jes jes.  
EINDE VERHAAL 
nicky  

De pakjesboot is spoorloos verdwenen. de schrijver ( bastiaan)  
Op maandag waren de pieten de Pakjesboot aan het inladen. En toen, mallepietje naar de boot wou 
was de, pakjesboot verdwenen en toen, malle pietje sinterklaas ging ,halen zag Sinterklaas. het en zei 

waar is, de pakjesboot gebleven zij. Sinterklaas ik weet het niet Sinterklaas. De volgende ochtend 
stond de Pakjesboot er weer hij stond om te wassen te worden was. Maar dat wist, sinterklaas wel 
van, en wist mallepietje natuurlijk niets van. En de andere pieten ook niets van. En sinterklaas ging 
met de stoomtrein naar Nederland , met hoofd piet en dit is echt , gebeurd in 2000. En toen het 2007 
was gebeurde het weer …………….. .einde  



Sint en Piet  
De zwarte piet en Sinterklaas waren op het dak.  
Ze waren op weg naar de schoorsteen.  
Maar als piet naar de zak wou lopen, waren de cadeautjes spoorloos verdwenen!  
Sint zegt: ach… nu moeten we terug naar de kasteel..  
(Opweg naar de kasteel…)  
Hehe.. nu zijn we eindelijk bij het kasteel!  
Sint: jaja.. doe nou maar de deur open..  
Maar als piet kijkt naar de cadeaukamer..  
Ziet hij geen pakjes!  
(Vergeet piet komt binnen)  
Hee piet! wat is er aan de hand?  
Piet: Waar zijn de pakjes?!?  
Uhmm… vergeten.  
Ohh nee! Maar die heb ik nodig!  
Nu moet ik nieuwe kopen.  
Nihad  

De Sint op bezoek  
[schrijver Ryan den boer]  
Het was eindelijk 5 December. Dat betekende dat Sinterklaas weer in Nederland is. Ik was een van de 
vele schimmels in dit ziekenhuis. Ik maakte me klaar voor het feest want Sinterklaas kwam ook bij 
ons langs. Iedereen was heel erg vrolijk, maar het personeel boeide het helemaal niet dat Sinterklaas 
er was. Mijn moeder en vader waren ook gekomen. Ze vonden het leuk om het met mij samen te 
vieren en ze namen ook nog mijn broertje mee hij kon alleen nog niet praten lopen of zien. Weet je 
waarom? Omdat mijn moeder zwanger was het duurde nog een anderhalve week tot hij geboren is. 
En ik wist hoe laat Sinterklaas met zijn pieten zou komen. Dat was ongeveer rond 13:00 en 15:00.en 
ja hoor daar kwam hij en hij nam zo veel pieten mee wel 40 en Americo was ook mee genomen. Ik 
was wel al heel erg moe omdat ik ben pas 10.  
Toen hij halverwegen weg ging viel ik in slaap. Mijn moeder heeft nog mijn schoen gezet. En toen ik 
die ochtend wakker werd had ik de chocolade letter R gekregen van Ryan, en ik kreeg een stress 
bal,en oordopjes, dat was het een nog lekkers zoals snoep chocolade en pepernoten.  
dit was mijn verhaal EINDE  

Sinterklaas is in Spanje in slaap gevallen! Sinterklaas is in Spanje. Hij is met hulp van de pieten veel 
aan het inpakken om naar Nederland te komen. Hij is eindelijk klaar met inpakken en gaat even naar 
huis om uit te rusten. Hij gaat even op de bank liggen voordat hij naar Nederland komt. Maar hij is in 
slaap gevallen. Ze moeten nu gaan anders komen ze te laat in Nederland aan. De pieten gaan 
zoeken.Maar ze gaan helemaal aan de verkeerde kant van het huis zoeken. maar rommelpiet niet.Die 
maakt zo veel lawaai dat de sint wakker word. rommel piet gaat naar de andere pieten om te 
vertellen dat de sint wakker is. Ze gaan allemaal naar de stoomboot en gaan. einde. Julian  

spoorloos verdwenen  
Het was vijf december het was vandaag een grote dag Het was Pakjesavond. Ze pieten waren al bezig 
met inpakken. Voor vanavond maar een piet zij waar is de Sint? Hij zal toch niet spoorloos 
Verdwenen zijn. Elken piet zoekt alles grondig door. We hebben nog niet op de boot gezocht toch? 
Nee daar hebben we nog niet gekeken.Maar daar was ie ook niet. Oh waar zou hij nou zijn. weet jij 
Het misschien hoofdpiet? Nee zegt hij maar wie komt daar het is de Sint.waar was hij iedereen? in 
het bos. We hadden overal gezocht naar je maar gelukkig ben je weer terug.  
einde verhaal – Diego  



De staf in spanje is spoorloos verdwenen  
Sinterklaas zat op zijn paard en ging op het dak om cadeautjes te bezorgen. Toen hij naar het 
volgende schoorsteen ging viel zijn staf terwel  sinterklaas het niet doorhad. Toen hij naar huis ging 
om te slapen had hij nog steeds niet door dat z’n staf weg was. Volgende dag was hij bezorgd omdat 
hij z’n staf niet meer kon vinden en besloot om een nieuwe te halen, maar ze waren niet te koop in 
de winkel. Toen ging sinterklaas met z’n pieten de staf opzoeken. Sinterklaas had de staf toen later 
weer gevonden, en toen was iedereen blij en toen leefde sinterklaas lang en gelukkig. Denk ik.... 
einde – Atahan  

Zwarte piet op een boot is in slaap gevallen.  
Zwarte piet zit op een boot. Hij zit alleen omdat sinterklaas hem is vergeten. Het kan wel 3 dagen 
duren voordat hij ook in Nederland is. Hij nam wel wat eten mee: pepernoten… alleen pepernoten 
Zwarte piet at het helemaal op. Hij is daardoor in slaap gevallen. Maar goed is dat, toen Zwarte piet 
wakker werd, was hij al op de helft. Dus over 1 dag en 12 uur is hij ook in Nederland. En hij leefde 
lang en gelukkig: Jayden  

Zwarte piet op de kade verkeerd gekleed  
Piet Visser staat te vissen, op de kade hé wacht eens dat is Sinterklaas !  
Hij staat te vissen ,daar komt Piet vis aan ,hé piet wat heb jij aan ? vraagt Sinterklaas.  
Dit is een visserspak Sint zo kan ik in het water staan . Mag ik ook een vis pak?  
ja hoor, maar zo wel uit doen, want dan is de parade van sint.  
SINT!,ja, ja ja ik kom al iedereen kijkt Sint raar aan zelfs de Pieten kijken raar aan .  
Wat is er wat hebt u aan? Me gewoone pak natuurlijk, dat klopt niet Sint ,kijk maar in de Spiegel 
mooi piet kom is ! O ik ga snel omkleden alle meiden kijken raar aan. Houd Sinterklaas van. 
vissen?alle jongens kijken heel blij mogen wij een vishengel ? Sint vergeet nooit iets en luister naar 
de Sint en je ouders. Einde  
Christian  

sinterklaas,in het pak huis en hij glijd over een manderijn schil. ……en toen, kwam er een piet en die 
zij gaat het ? Sinterklaas zij nee ,ik denk dat ik een hersenschudding heb, En ik lag de hele tijd op de 
grond, en niemand holp mij. en toen, kwam er een inbreker En Sinterklaas is bang en het was donker. 
En Sinterklaas schreeuwde want hij kon niet meer op staan.  En de paard die nog buiten stond die 
was gestolen, en alle pieten waren naar huis gegaan, en toen, zat er nog 1 piet op de wc en hij kwam 
er uit en hij zag dat Sinterklaas bedreigt werd met een waterpistool. En hij belde de de politie en de 
inbreker horde de sirene van de politie en hij ging vluchten. maar de politie had hem als nog te 
paken, en de politie belde de ambulance want sinterklaas was gewond. en hij was na een maand was 
hij weer gelukkig, en toe ging ze weer feesten en ze leven nog lang en gelukkig. einde – Ouassim  

De staf van sinterklaas is verdwenen  
goedemorgen allemaal vandaag is de dag vandaag het is pakjesavond vanavond gaan we allemaal de 
kinderen blij maken. nou ik ga maar weer eens naar me kamer ooooh nee mijn staf is weg. pieten 
kom is kijken de staf staat er niet weten jullie waar mijn staf is .fop piet heb jij dat gedaan nee 
waarom zou ik dat doen omdat je de fop piet bent. nou ik ga maar eens zoeken nou dag hoor dag 
later hij stond gewoon in de kast. Einde. Damian  

 

 
 
 
 



 
Agenda 
 

19 december Kerstviering en kerstontbijt 

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 
 
Nieuws uit Vuurvogelgroepen 5/6 en 6/7 
In de aanloop naar het sinterklaasfeest hebben de Vuurvogelgroepen 5/6 en 6/7 al veel 
samengewerkt. En dat kunnen de kinderen heel erg goed! 
Vorige week hebben we in tweetallen in het praktijklokaal gewerkt. We hebben kruidnoten 
gebakken, een pepernotenstrooimachine ontworpen en een stokjespuzzel geknutseld. 
In de klas hebben we een paar middagen hard gewerkt aan ons eigen pietenhuis. De kinderen 
bedachten eerst een eigen piet en ontwierpen voor die piet een kamer. Die kamer hebben ze in een 
schoenendoos gebouwd. Met elkaar bedachten de kinderen extra kamers, zoals een badkamer, een 
pakjeskamer en natuurlijk een stal voor het paard. Als iemand een probleem had, waren er steeds 
behulpzame klasgenoten om het probleem op te lossen. Met veel enthousiasme, hard werken en 
goed samenwerken hebben we uiteindelijk een prachtig pietenhuis gebouwd! 
 

            

    



 

 

Voorlezen 

Dinsdag 3 december werden de kinderen van IJsvogelgroep 1/2/3 voorgelezen door de kinderen van 

Vuurvogelgroep 6/7. Natuurlijk werd er voorgelezen uit sinterklaasboeken! Toen de boeken uit 

waren, was er voor sommige groepjes nog tijd voor een (sinterklaas)spelletje. Het werd een gezellig 

en leerzaam halfuurtje. 

 

           
 
 
Schaatsen 

Maandag 6 januari schaatsen wij met de hele school van 12.15 uur tot 
13.00 uur op de IJsbaan op de Markt in Gouda. 
Dat betekent dat we veel auto's en hulpouders nodig hebben!  
Wilt u rijden en kunt u meehelpen dan kunt u zich aanmelden bij de 
leerkracht van uw kind. 
 
Vertrek om 11.30 uur vanaf school, terug op school rond 13.45 uur. 
 
Indien er niet voldoende vervoer is kan het helaas niet door gaan. 
 

 



 
Kunstweken 

De Kunstweken musea kunnen open! 
De leerlingen hebben allemaal hard gewerkt aan hun creatie voor De Kunstweken. Echte kunst 
verdient het door zoveel mogelijk mensen bewonderd te worden. Daarom zijn alle werkjes nu ook te 
zien in een speciaal voor iedere kunstenaar gemaakt online museum. 
  

Kijk in de Museumfolder van uw kind 
Met behulp van de folder die de kinderen hebben ontvangen nodigen ze (samen met u) eenvoudig 
alle familie en vrienden uit voor hun eigen museum met heuse museumshop. Echte fans kunnen hier 
leuke spulletjes met de tekening erop bestellen. Unieke aandenkens die u nog langer laten genieten 
van de kunst van uw kind! 
  

Goed om te weten 
 De werkjes van de kinderen die hun museum geopend hebben, verschijnen automatisch ook in de 

galerie van de klas en dat is belangrijk voor het vervolg van ons project: Zien & Bespreken.  
 Museum open = een gratis wenskaart van de eigen tekening!  
 Alle aankopen zijn geheel vrijblijvend. Met uw bestelling maakt u dit project echter mogelijk (onze 

school hoeft hier verder niets voor te betalen) en steunt u ook nog eens het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. 

 Op 20-12-2019 sluiten alle musea automatisch en wordt een start gemaakt met de productie van de 
bestelde souvenirs. 

 Ongeveer 2 weken later worden deze in een tasje meegegeven aan uw kind. 
Lukt het openen van het museum niet? Ga dan naar www.kunstweken.nl en klik bovenin op 
‘Inloggen’ en dan op ‘Naar jouw museum’. 
Veel plezier met het kunstwerk van uw kind! 
 
 
Advent vieringen 

Op school vieren we op onderstaande data de advent 
vieringen.  
We komen met de school een kort moment bij elkaar om 
het verhaal te vertellen in de aanloop naar kerst. 

Eerste advent dinsdag 10 december  
Tweede advent  donderdag 12 december  
Derde advent  dinsdag 17 december  
Vierde advent donderdag 19 december  

 
 
 
Foute kersttruiendag 

 
 
 
Vrijdag 13 december is het foute kersttruiendag.  
Het zou leuk zijn als iedereen die dag in een foute 
kersttrui naar school komt. 
 
 
 



Kerstviering 
Donderdag 19 december is de kerstviering op school. 
We beginnen de dag met een kerstontbijt in de klas. Voor dit ontbijt is het de bedoeling dat iedereen 
iets maakt en meeneemt naar school. 
Hierover ontvangt u bericht van de leerkracht. 
Graag bord, bestek en beker meenemen. 
Na het kerstontbijt gaan we aan de slag met het 
maken van kerststukjes, hiervoor moeten de 
kinderen zelf een smalle kaars meenemen. Voor het 
groen en de versiering wordt gezorgd. 
 
Om half 3 zijn de kinderen uit en begint de 
kerstvakantie. 
 
 
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 
 
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.  Scharrelkids in de winter, Dammen, Kidzclub en Dansmix. 

 

http://www.bsgouda.nl/
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