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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar! De eerste schooldag in 2020 begon met een leuk 
schaatsuitje op de markt in Gouda. We hadden zelfs een waterig zonnetje om de schaatsvreugde te 
vergroten. Ook zijn we weer begonnen met een nieuwe ronde praktijklokaal. De vogels voeren, 
vetbollen maken en pinda’s rijgen staat op het programma. 

Afgelopen periode hebben wij als team ook nagedacht hoe we de uitjes van school willen 
vormgeven. Wij hebben besloten dat we graag op kamp willen blijven gaan met school. Om het jaar 
gaan we op kamp, het andere jaar gaan we op schoolreis. Verderop in de nieuwsbrief lees u hier 
meer over.  

En deze week is er ook ontzettend hard gewerkt aan alle citotoetsen. Een compliment aan alle 
leerlingen, het is toch allemaal anders dan andere weken. Jullie hebben het goed doorstaan! Nu 
kunnen de juffen en de meesters hard aan de slag om dit allemaal na te kijken. 

Ik wens u allen een heel fijn weekend! Tot maandag…. 

Groeten, Margo Hondebrink 

 
Kamp en schoolreis 
Dit jaar heb ik samen met het team een plan gemaakt voor de invulling van kamp en schoolreis voor 
onze school. Dit was nodig omdat de invulling zoals deze was financieel niet dekkend was en er ook 
zorgen waren over de hoeveelheid begeleiders die mee konden op kamp. Als school zijn wij 
eindverantwoordelijk, wij als team willen er alles aan doen om te zorgen dat een kamp gezellig en 
veilig verloopt. 
 
Het team heeft aangegeven een kamp om het jaar te willen organiseren en dat de hele school 
meegaat (groep 5 t/m 8). Op deze manier kunnen er zoveel mogelijk begeleiders mee. Het andere 
jaar is er een schoolreis. Afdeling IJsvogel en afdeling Vuurvogel gaan dus tegelijkertijd op kamp.  
Voor afdeling Vuurvogel betekent die dat de leerlingen niet meer elk jaar op kamp gaan. 
Dit voorstel is ook besproken met de MR en zij adviseren positief. 
 
Dit schooljaar is het jaar van de schoolreis. Ook de groep 8 leerlingen gaan dan op schoolreis. 
Om de basisschooltijd af te sluiten gaan de groep 8 leerlingen naast de schoolreis ook nog een dag 

samen op pad aan het eind van het jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws van de MR 
Op 17 december 2019 is de MR weer bij elkaar geweest. De begroting van 2020 is besproken en 
toegelicht door Margo (directeur). Ook is besproken het opnieuw inrichten van het schoolplein. 
Als MR vinden we het positief dat de leeerlingenraad hierbij ook betrokken wordt. 
 
Het samenvoegen van de Vuurvogel groepen 6/7 en 5/6 is besproken en als MR hebben we hiermee 
ingestemd. 
 
De volgende vergadering zal zijn op 27 januari 2020. 
 
Schaatsen 
 

De eerste maandag na de kerstvakantie 
hebben we met de hele school 
geschaatst rondom het stadhuis op de 
Markt van Gouda. Het zonnetje scheen 
en iedereen heeft genoten! 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In groep 
5/6 hebben 
ze ook nog 
geknutseld 
met het 
thema 
schaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Agenda 
 

24 januari  Studiedag, leerlingen vrij 

30 en 31 januari  Stakingsdagen, school gesloten 

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 
 
 
 
Praktijklokaal 
Help de vogels de winter door: in het praktijklokaal maken we pindakettingen, voederhuisjes en 
vogelhuisjes. 

 
 
         
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Oudervereniging zoekt nieuwe leden en/of hulpouders 
Wat doen wij: 
- Samen met het team organiseren wij leuke activiteiten tijdens het schooljaar: 
• de Kinderboekenweek; 
• Sinterklaas; 
• Kerst; 
• de jaarlijkse projectweek; 
• Pasen; 
• de Koningsspelen; 
• de laatste schooldag. 
Wij zoeken: 
Actieve en creatieve ouders die ofwel lid willen worden van de ofwel willen helpen bij bijvoorbeeld: 
• het versieren van de school; 
• inkopen doen; 
• foto’s maken; 
• opbouwen en/of afbreken/opruimen; 
• hand- en spandiensten tijdens een feest of activiteit; 
• ook zijn wij dringend op zoek naar luizenpluizers! 
Misschien wil je geen lid worden, maar vind je het wel leuk om aan te sluiten bij een commissie die 
een bepaalde activiteit organiseert? Hartstikke leuk! Want: alle hulp is welkom! 
En: vele handen maken licht werk! Samen kunnen wij het verschil maken voor onze 
kinderen! 
Wil je een keer een vergadering bijwonen of heb je vragen en/of suggesties? Laat het ons weten! 
Je kunt je aanmelden via de directie of administratie. 
directie.oostvogel@degroeiling.nl  administratie.oostvogel@degroeiling.nl  
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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 
 
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 drummen, schaken, dammen, voelsprieten, Groenhovenloop, Vogels 

kijken en nestkast bouwen en judo. 

 

http://www.bsgouda.nl/

