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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

Weer een nieuwsbrief vol met alle leuke activiteiten in en rond school! Een heel leuk moment 
afgelopen weken vond ik complimentendag, georganiseerd door de leerlingenraad. De 
leerlingenraad had op Valentijnsdag een ontzettend leuk initiatief bedacht! Elke leerling kreeg 
snoephartjes en alle klassen kreeg een complimentenpot! Verderop in de nieuwsbrief leest u wat zij 
hiermee willen bereiken.  

Deze week is er ook begonnen met de voorbereiding van schoolreis. We gaan dinsdag 19 mei met z’n 
allen op pad! Waar we naar toe gaan is nog even geheim, dat vertellen we op een later moment. 

Vandaag sluiten wij af met een carnavalsmiddag. Leuk om veel leerlingen verkleed allerlei spelletjes 
te zien spelen! We hopen dat zij genoten hebben van deze afsluiting en ik wens u en uw kinderen 
een hele fijne voorjaarsvakantie! 

We zien elkaar weer op 2 maart ! 

Groeten, Margo Hondebrink 

 
 
 
Agenda 
 

24 t/m 28 februari  Voorjaarsvakantie 

9 maart t/m 25 maart Project “Groeien” 

12 maart  Studiedag, leerlingen vrij 

24 maart  Schoolfotograaf  

24 maart  Projectavond voor ouders en leerlingen 

 

 
Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis 
Hierbij vragen wij u om de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreis 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. 
De bijdrage voor de schoolreis bedraagt € 25,- per kind. 
 
U kunt de ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreis overmaken op rekeningnummer  
NL36ABNA 040.01.58.280 t.n.v. de Oostvogel onder vermelding van de naam van uw kind 
 
 



 
Een nieuwe baan  
Wat ….? een nieuwe baan .......?  
Wie...…? Marianne van Dorp, leerkracht van groep 5/6 IJsvogel. 
Per 1 april heb ik een nieuwe baan. Bijna 30 jaar heb ik voor  Stichting de Groeiling gewerkt, waarvan 
25 jaar voor de Oostvogel. Gestart als onderwijsassistent en daarnaast in de avonduren gestudeerd 
om een “echte” juf te worden. Ik heb veel geleerd, veel gedaan, veel ouders gesproken en veel 
kinderen bijgestaan in hun ontwikkeling. Nu ik de kans krijg om aan de slag te gaan als leerkracht 
ZML- onderwijs is dit voor mij een logische volgende stap. Ik kijk met heel veel plezier terug op de 
vele mooie jaren, nu op naar een nieuwe uitdaging. 
  
Marianne van Dorp 
 

 
Carnaval spelletjes middag 

 

 

 



Projectavond 

Thema “groeien” 

dinsdag 24 maart 

18.30 – 19.30  

U komt toch ook even kijken naar alle mooie werkjes van de kinderen?  

En geniet ondertussen van een bakje koffie/ thee/ limonade of misschien wel van de 

popcorn of suikerspin. 

Voor € 1,50 kunt u deze avond 3 consumpties krijgen. 

                                                              

 
 
Gevonden voorwerpen 
We hebben heel veel gevonden voorwerpen op school. 
Wilt u aan uw kind vragen of ze na de vakantie even goed willen kijken of er wat bij zit wat van hun 
is. Vrijdag 6 maart wordt alles wat over is in de kledingcontainer gedaan. 

 

 



Voorleeswedstrijd  
Donderdag 13 februari was de Voorleeswedstrijd in de Chocoladefabriek.  
Het was een leuke wedstrijd met negen voorlezers uit Gouda, Haastrecht en Waddinxveen. Boaz las 
het boek Kidnep voor van auteur Karen van Holst Pelikaan. Hij las super enthousiast!  
Voor de pauze dachten wij dat Boaz zou gaan winnen, maar na de pauze kwamen er grote 
concurrenten bij.  
Toen de jury ging vergaderen, gingen wij een spel doen zodat we ons niet zouden vervelen.  
De jury zei dat Boaz goed aandacht gaf aan het publiek en goede stemmen gebruikte. Hij had de jury 
en het publiek helemaal in het verhaal meegezogen.  
Het was heel spannend, want Boaz was één van de beste voorlezers. Jammer genoeg heeft onze 
kampioen Boaz niet gewonnen.  

Wij wensen de winnaar, Merel, veel succes in de volgende ronde en zijn trots op onze 
Oostvogelkampioen Boaz!  

Floris, Sacha en juf Lydia 

 

Complimentendag 

De leerlingenraad heeft op Valentijnsdag een hele leuke actie bedacht. Zij hebben de rode loper 
uitgerold voor alle leerlingen van de Oostvogel. Zij wilden laten zien dat iedereen belangrijk is en dat 
complimenten geven aan elkaar een positief gevoel geeft op school. Zo is complimentendag 
ontstaan! De leerlingen uit de raad gingen met snoepjes en een complimentenpot langs alle klassen. 

Zij vertelden daar waarom ze deze actie hebben 
bedacht. Een ontzettend groot compliment voor 
deze geweldige actie!  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Schaken of chess 

Woensdag 12/2, gouda club Messemaker. 

Er waren 2 schaakteams van de school. 

Team Oostvogel 1 en 2 (kinderen team 1 Leander,Elias,Quinten,Taeke)(kinderen team 2 

Krijn,Sem,Omar,Jazzmin) Schaken is heel leuk met teams. 

Het toernooi duurde 4 uur. Als een wedstrijd langer dan 15 minuten duurde kwam er een klok om 

het te beslissen. Er waren 5 rondes. 

Er waren ongeveer 200 kinderen! Helaas heeft er geen team van ons gewonnen.  

Team 1 werd 7de en team 2 werd 5de.  Leander en Sacha groep 5/6/7 Vuurvogel 

 

        
 
 

Brandweer op bezoek wegens Ciara 

De storm Ciara heeft veel 
schade aangericht. Er was 
een tak gevallen en die 
bungelde op een andere tak. 
Dankzij de brandweer is de 
tak verwijderd. Eerst kwam 
de auto aan en ze keken 
naar de zaak. als tweede 
pakte ze  ladder en zette ze 
de ladder tegen de boom en 
er klom een brandweerlied 
in en deden ze een lus om de 
losliggende tak. als derde 
trokken ze aan het touw met 
5 mensen, maar de tak bleef 
haken dus trokken ze de 

andere kant op en viel die. Wij als klas vonden het erg leuk om naar te kijken. Er lagen ook nog 
takken op het kleuterplein die hebben wij zelf maar gedaan.            
Krijn & Boaz  groep 5/6/7 Vuurvogel                                           
 



Knikkerbaan 

Gemaakt door Lucas, Finn en Harley uit groep 5/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 Natuurwandeling, Turnen, Acrogym, Kinderkunstlessen, Breakdance en 

Freerunning. 

 

 

http://www.bsgouda.nl/

