
                 

Nieuwsbrief  8             schooljaar 2019-2020         

20 december 2019 

 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

Na een leuke, bijzondere en sfeervolle dag is het nu vakantie! Wat was het mooi om zoveel 
betrokkenheid te zien bij de kinderen! Met lekkere hapjes die thuis gemaakt waren en in hun 
mooiste kleren kwamen ze vanochtend op school. De kerstviering was prachtig. Meester André en juf 
Ans hebben er voor gezorgd dat het een echt feest werd. Hieronder vindt u de foto’s van vandaag. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u,  namens het hele team van de Oostvogel, hele 
fijne feestdagen te wensen en een heel goed 2020. Ik hoop u allen op 6 januari gezond en uitgerust 
terug te zien! 

Groeten, Margo Hondebrink 
 
 
Adventviering en Kerstviering 
Vandaag hebben we met elkaar stil gestaan bij de viering van kerst. Door kinderen en leerkrachten is 
het verhaal van vadertje Panov voorgelezen. Ook hebben alle kinderen hun wens op een stukje hout 
geschreven of getekend en daar hebben we een boom van gemaakt. Bijzonder hoe alle leerlingen 
hun best hebben gedaan om een prachtige wens op te schrijven.  
 
Het Kerstontbijt in de klassen was ook erg gezellig. Iedereen die  had wat lekkers meegenomen en er 
werd zelfs geproefd uit andere klassen. In de middag hebben we kerststukjes gemaakt. Alle 
creativiteit werd in de stukjes gestopt. Met een prachtig eindresultaat!  
 

 



         
Adventviering 
 

 
 
 
 
Agenda 
 

20 december  Start Kerstvakantie, leerlingen vrij 

23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

6 januari Weer naar school 

6 januari Schaatsen  

24 januari  Studiedag, leerlingen vrij 

 

 

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 



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. 
 
Handschoenen zijn verplicht! 
 

Indien er niet voldoende vervoer is kan het helaas niet door gaan. 
 
 
 
Kerstvakantie in de Bibliotheek Gouda  
Robotwerkplaats Speciaal 
 
In de kerstvakantie is er een speciale Robotwerkplaats in de Chocoladefabriek! Kinderen vanaf 8 jaar 
kunnen op zaterdag 28 december vanaf 10.00 uur volop bouwen, programmeren en games 
ontwikkelen met de LEGO WeDo en Mindstorms, Bloxels, Microbits en Scratch. Kaarten zijn 
beschikbaar via de website van de bibliotheek. 
https://www.bibliotheekgouda.nl/agenda/robotwerkplaats-in-de-jeugdwerkplaats2111.html 
         
        Datum: zaterdag 28 december 2019 
        Tijd: 10.00 - 13.00 uur 
        Leeftijd: 8-12 jaar 
        Prijs: leden € 12,50 / niet-leden € 14,00 
 
 

Nieuws vanuit groep 7/8   
Deze week hebben we het project van de kunstweken over Picasso afgesloten in de klas.  
Zoals u kunt zien mogen de resultaten er wezen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliotheekgouda.nl/agenda/robotwerkplaats-in-de-jeugdwerkplaats2111.html


Diëgo: ik vond het leuk om te doen maar het was wel moeilijk om te maken.  
maar ik had wel wat tijd nodig om het klaar te maken maar het is gelukt ik vond het leuk.  

Ilze: ik vond dit leuk om dit te doen, omdat het leuk was om te gaan kleuren wat je maar wilt.  
en mijn fam vind het ook super leuk dat ik het heb gemaakt.  

Christian: de kunst weken was leuk het was ook spannend iedereen ging kleuren en aan de slag  
van kleur tot donker tot 3d of 2d iedereen liet zijn stijl zien de meester van het apert en de resultaten 
super.  

Nicky: Ik vond de kunstweken leuk omdat je meer dingen leert van kunst. En daarna kan je ook nog 
dingen bestellen van je kunstwerken.  

Maurice: leuk maar wel voor de 2de keer maar maakt niet uit ik vond het tekenen leuk. ik vond mijn 
eigen tekening het mooist maar ook die van anderen ik vind de tekeningen er leuk uitzagen iedereen 
vond het leuk , groetjes Maurice  

Julian: kunstweken het was leuk maar het is ook heel moeilijk.  

Nihad: wat vond ik ervan? ik vond het moeilijk om te maken en het was jammer dat het perse van 
kunst moest en je MOEST van krijt. voor de rest best wel leuk Nihad  

Jayden: Ik vond het leuk dat ik zo creatief gedacht heb. Het was mooi en ik ben trots op mezelf.  

Ryan: Ik vond het leuk om te doen omdat je kon je eigen ding nog mooier te maken door het van 
picasso maken  

Iedereen hele fijne feestdagen en een goed 2020 toegewenst !!  

Juf Jacqueline, juf Giulia en meester André  

 
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, Puur en gezond koken, Kidzclub en 

Happy kids yoga. 

 

http://www.bsgouda.nl/

