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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

Een week later dan dat u van ons gewend bent, ontvangt u de nieuwsbrief van ons. Vrijdag de 24e 
hadden wij als team een studiedag. Bij ons te gast was een behandelaar van Curium die ons de 
“Brainblocks” heeft uitgelegd.  Met Brainblocks wordt aan kinderen en ouders uitgelegd hoe een 
brein met en zonder autisme werkt.   

Onze rekencoördinator heeft het Bareka rekenmuurtje uitgelegd. Dit “muurtje” gaat uit van een 
stapel aan kennis en vaardigheden wat betreft rekenen. Het is een hele mooie manier om echt 
inzicht te krijgen in waar kinderen staan met rekenen en welke onderdelen zij wel of niet beheersen.  

En tenslotte hebben wij met elkaar stil gestaan bij het schoolplan. Wat hebben we de afgelopen 
jaren gedaan en wat willen we met elkaar voor de komende 2 jaar afspreken? In mei moet ons 
schoolplan af zijn. U kunt dit plan, als het af is ook lezen op onze website. De MR denkt hier ook over 
mee. Kortom een geslaagde studiedag!  

Ik wens u allen een heel goed weekend! 

Groeten, Margo Hondebrink 

 
 
Nieuws van de MR 
 
Tijdens de afgelopen MR vergadering zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest. 
 
De verkeersveiligheid rondom de school is besproken, zowel voor de kinderen die met busjes komen 
of kinderen die zelfstandig op de fiets komen. Hieruit zijn actiepunten naar voren gekomen waar 
komende tijd aan gewerkt gaat worden. 
Tevens vragen wij alle ouders om bij het halen en brengen van uw kind ook zelf op de veiligheid te 
letten. 
 
We hebben met elkaar terug gekeken naar het functioneren van de MR en zijn tevreden over de 
resultaten van het afgelopen half jaar en kijken er positief op terug. 
 
Voor het volgend schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe ouders voor de MR, de voorkeur gaat uit 
naar een ouder die een kind op de afdeling Vuurvogel heeft zitten. 
Mocht U interesse hebben meld dit dan bij de leerkracht van Uw kind. 
Ook bent U van harte welkom om alvast een keertje vrijblijvend mee te kijken bij een MR 
vergadering. 
Onze volgende vergadering is 10 maart en start om 19.30 uur in de koffiekamer van de Oostvogel. 
Hopelijk tot dan ! 
 
Vriendelijke groeten van de MR leden 

 



Agenda 
 

11 en 13 februari  Oudergesprekken  

24 t/m 28 februari  Voorjaarsvakantie 

12 maart  Studiedag, leerlingen vrij 

24 maart  Schoolfotograaf  

 

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 
 
 
Boomwhackers in Vuurvogel 5/6/7 

 

         
 

 
 

Maandag 20 januari was er een boomwhacker-gastles in Vuurvogel 5/6/7. 

Er was iemand van de Brede School, die een tas vol met boomwhackers mee had.  

Hij is eigenlijk drummer, maar geeft ook lessen met boomwhackers op basisscholen. 

Vuurvogel 5/6/7 heeft een uur les gehad, en daar hebben ze twee liedjes gespeeld: Vader Jacob en 

Alle letters van het alfabet. 

Het gemiddelde rapportcijfer dat de kinderen gaven (tot de tien) is een 7,1.  

Sommigen vonden het een beetje saai, en andere kinderen juist heel leuk. 

Boaz en Floris 



Vorige week heeft groep 6/7 
ijsvogel ook muziekles gehad. 

We hebben muziek gemaakt 
met boomwhackers.  

De kinderen vonden het erg 
leuk om te doen en mochten 

zelfs om de beurt de dirigent 
zijn. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vogels in de klas 
De afgelopen weken heeft groep 4/5 veel geleerd over vogels in de winter. 
We hebben roodborstjes, koolmezen en pimpelmezen bekeken en getekend. 
En in het praktijklokaal vetbollen en pindakettingen gemaakt. 
Vogels in de winter kunnen wel wat extra voer gebruiken zeker als het buiten erg koud is. 
 

 
 
 
 



Praktijklokaal 
 
Deze weken werken we in het 
praktijklokaal aan de volgende 
opdrachten: 
 
- Wintermutsjes maken 
- De boom en houtsoorten 
- Wentelteefjes bakken 
- Bewegend speelgoed maken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EHBO Les groep 5/6/7 Vuurvogel 

Scott Verbeek kwam ons een les ehbo geven. De kinderen vonden het erg geniaal. 

We hebben de zijligging, reanimeren en verbanden aan leren leggen.  

We hebben erg genoten. 

We weten wat we moeten doen als er een noodgeval is.  

We hadden een les van ongeveer een uur en een half uur het was een aardige meneer.  

We hebben het 4 stappenplan geleerd dit is het.  

 Krijn 

  
 



Vakantierooster 2019-2020  

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 
 
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 Breakdance, Game design, Zingen, Popzang en  EHBO. 

 

 

 

 

 

Cursus ‘Beter omgaan met pubers’ in Gouda start op 4 maart 2020!  

De cursus start op 4 maart a.s. (19.30-21.30 uur) in Ontmoetingscentrum de Walvis in Gouda en is 
bedoeld voor ouders met kinderen tussen de 11-16 jaar.  

Wat verandert er allemaal in de puberteit? ‘Mijn puber wordt steeds brutaler en lijkt niet meer te 
luisteren naar wat ik zeg…Wat kan ik doen?? ‘ Hoe blijf ik in contact met mijn puber en hoe voorkom 
ik ruzies?  

In deze leuke en leerzame cursus krijg je informatie over de veranderingen in de puberteit, de 
ontwikkeling van het puberbrein, over luisteren, praten en overleggen met een puber maar ook hoe 
grenzen te stellen. Onder leiding van onze jeugdverpleegkundigen leer je hoe je een goed contact 
met je puber kunt bevorderen en ruzie kunt voorkomen. Pubers en genotmiddelen, seksualiteit en 
sociale media zijn belangrijke items die uitgebreid aan bod komen.  

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur en kost € 20,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende 
gemeenten). Aanmelden via www.cjgcursus.nl of via deze ‘Beter omgaan met pubers’ in Gouda start 
op 4 maart 2020!  

http://www.bsgouda.nl/
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