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13 maart 2020 

 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

Het was een turbulente week. Het Cornonavirus houdt ons ook bezig. Er zijn vandaag ook veel 
kinderen thuis gebleven met milde klachten en er waren ook een aantal collega’s die niet naar school 
mochten komen. Per dag bekijken we hoe we het op school geregeld krijgen. We houden u op de 
hoogte.  

Afgelopen donderdag hebben wij een studiedag gehad. Wij bespraken 2 belangrijke onderwerpen die 
belangrijk zijn voor ons als school. Het eerste thema wat we bespraken ging over de resultaten de 
kinderen zowel per kind als in de groep, als schoolbreed. Het tweede thema wat we hebben 
besproken is de veiligheid op school en hoe de kinderen het op school ervaren. Door deze thema’s te 
bespreken kijken wij hoe we nog verder kunnen ontwikkelingen.  

Ik wens u een gezond weekend. Voor nu gaan we er vanuit dat we elkaar maandag weer zien!  

Groeten, Margo Hondebrink 

 
 
 
Agenda 
 

9 maart t/m 25 maart Project “Groeien” 

24 maart  Schoolfotograaf  

 

 
 
 
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 
 
 
 
 



Projectavond 
 
In verband met de ontwikkelingen rondom het Corona virus hebben wij besloten om de afsluiting van 
het project op 24 maart niet door te laten gaan. 
De overige project-activiteiten onder schooltijd gaan wel gewoon door. 
 
 
Nieuws vanuit de MR 
 
Tijdens de afgelopen MR vergadering zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest. 
 
De veiligheid rondom de school is besproken. We hebben het gehad over de veiligheid voor de 
kinderen die met busjes komen en de kinderen die zelfstandig op de fiets komen. Hieruit zijn 
actiepunten naar voren gekomen waar de 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. 
 
Er is binnen het team een tweede vertrouwenspersoon gekozen, die er is voor het team maar ook 
voor de ouders en kinderen. Naast Ingrid Bakker is nu ook Esther van de Berg aangesteld tot 
vertrouwenspersoon. 
 
Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe ouders voor de MR. Wij zouden het erg fijn 
vinden als er ouders zijn die onze MR komen versterken. Het is leuk en erg interessant. U praat en 
beslist mee over allerlei beleids- en organisatorische zaken.  
Mocht u interesse hebben meld dit dan bij de leerkracht van uw kind of mail naar 
mr.oostvogel@degroeiling.nl  (ook vragen kunt u hier naar mailen). 
Wij nodigen u van harte uit om alvast een keertje vrijblijvend mee te komen kijken bij een MR 
vergadering. 
Onze volgende vergaderingen zijn 12 mei  en 23 juni en zijn beide van 18.30 tot 21.00/21.30 uur in de 
koffiekamer van de Oostvogel. Hopelijk tot dan, we kijken naar u uit. 
 
Vriendelijke groeten van de MR leden 
 
 
Vakantierooster 2019-2020  

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 
 
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  
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Activiteiten Brede School 
  

Kijk voor activiteiten van de Brede School op www.bsgouda.nl 

o.a. Scharrelkids, Korfbal, Kennismaking met de Goudse Manege, Ju Jitsu, 
Turnen, Acrogym en Happykids Yoga 

 

 

http://www.bsgouda.nl/

