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27 maart 2020 

 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

 
De eerste twee weken van (digitaal) thuis onderwijs zitten er bijna op. 
Het is een vreemde tijd. De school is (op een klein groepje kinderen na) leeg, de collega's zijn thuis 
aan het werk. En de meesters en juffen die op school zijn voor de opvang blijven op afstand van 
elkaar. En het is nog onduidelijk hoelang deze situatie zo blijft.  
 
Ik heb deze week hele mooie voorbeelden gezien hoe hard jullie aan het werk zijn! En ondertussen 
wordt er ook met de juf of meester en met elkaar gechat. Een moeder belde mij en opperde het idee 
om een mooie tekening te maken of een kaart te schrijven voor de mensen in verpleeghuizen die nu 
geen bezoek mogen ontvangen. Dus hier een oproep om iets moois te maken en naar een 
verpleeghuis te sturen bij jou in de buurt! Daar zullen ze daar erg blij mee zijn! 
 
En ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, een groot compliment voor u ouders/ verzorgers! Naast 
alle taken waar u verantwoordelijk voor bent, wordt er ook een beroep gedaan op uw vaardigheden 
om uw kind te begeleiden bij het schoolwerk. Fijn te zien dat dit bij zoveel gezinnen lukt. En dank u 
voor de mooie berichtjes per mail en de kaartjes die wij van ouders krijgen met een leuke positieve 
boodschap voor alle juffen en meesters. Dit wordt ontzettend gewaardeerd. 
 
Gisteren was het de laatste werkdag van juf Marianne. Voor haar een gekke situatie om zonder de 
kinderen nog gezien te hebben afscheid te moeten nemen. Maar dat feestje houden we tegoed. 
Zodra de school weer open mag, komt zij in de klas om dag te zeggen. 
 
Mochten er belangrijke zaken zijn dan weet u mij te vinden. Mailen is het meest handig. 
directie.oostvogel@degroeiling.nl   
Pas goed op elkaar en ik hoop u over een tijd weer te begroeten op school. 
 
Groeten, Margo Hondebrink 
 
 
 
Ouderbijdrage en schoolreis 
De schoolreis gaat helaas niet door. Ouders die al betaald hebben krijgen het geld terug. Wij willen u 
heel graag vragen om de ouderbijdrage wel te betalen. Hiervan kunnen we aan eind van het 
schooljaar nog een leuke activiteit organiseren samen met de ouderraad.   
 
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. 
 
 



Nieuws uit groep 7/8 Vuurvogel 
 
De leerlingen van groep 7/8 van De Vuurvogel hebben hard gewerkt aan hun thuiswerk. De 
werkwijze week af van de andere groepen omdat er veel gebruik gemaakt werd van 
http://vuurvogelgouda.yurls.net . De leerlingen gebruikten dit medium al eerder om huiswerk mee te 
maken, dus werd dit soepel opgepakt. Naast het online oefenen, hebben leerlingen hun huiswerk 
gedownload en uitgewerkt met een tekstverwerker. Hierbij hebben de leerlingen bijzonder 
zorgvuldig gewerkt. Het huiswerk werd vervolgens gemaild. Doordat meester Justin het gemaakte 
werk voorzag van een persoonlijke reactie, ontstond ook een prettig en goed werkend mailcontact. 
 

 
Groep 8 – IJsvogels 

 

Deze tweede week zijn de leerlingen heel serieus aan de 

slag gegaan met de opdrachten, die ze via de computer 

krijgen. Waar het de eerste week nog uitproberen was, is 

nu iedereen online en aan het werk. Complimenten voor 

de kinderen en hun ouders!  

We sturen regelmatig berichtjes via de mail om iedereen 

op de hoogte houden. En we krijgen ook veel berichtjes 

terug. Dit zijn vooral vragen, maar ook opmerkingen en 

afgelopen donderdag veel bedankjes!  

Die bedankjes waren voor de e-cards die wij voor ieder 

kind hadden geschreven en verstuurd.  

Wij wensen iedereen veel gezondheid en een fijn 

weekend! 

Juf Pamela & Juf Bianca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vuurv/


Nieuws uit groep 5/6 IJsvogel 

Beste ouders/verzorgers, 
Wat een bijzondere tijd is dit. Zeker de eerste week was het een zoektocht naar hoe het thuiswerk 
voor iedereen zo fijn en goed mogelijk aan te bieden.  Nu aan het einde van de tweede week ,heb ik 
gezien en gehoord, dat iedereen wel zijn draai heeft gevonden.  Wat ben ik trots op de kinderen, dat 
ze zo goed in staat zijn om thuis ook het schoolwerk op te pakken. Het was van de week heel leuk om 
met iedereen even te praten en om zelfs met een aantal van de kinderen te "videochatten". Dylan en 
Mohammed konden zelfs even met elkaar kletsen. 
Helaas konden we niet op een feestelijke wijze van juf Marianne afscheid nemen, terwijl we daar toch 
leuke plannen voor hadden. Gelukkig hebben we af kunnen spreken, dat het afscheidsfeestje er echt 
nog komt, als we weer naar school mogen. 
Tot volgende week via de telefoon of videochat!  Juf Ilenny 
 

 
Thuiswerken groep 4/5 IJsvogel 
 
De eerste 2 weken thuiswerken zitten erop! 
En het eerste dat ons opvalt is dat iedereen zo enorm zijn best doet. 
Wij zijn trots op de ouders die opeens meerdere taken hebben. Naast ouder zijn zij nu opeens ook juf 
of meester en vele moeten daarnaast ook nog voor hun eigen werk thuis aan de gang.  
Wij zijn trots op de kinderen die thuis serieus aan hun schoolwerk werken en snappen dat nu het 
Corona virus er is wij niet met zijn allen in een klas kunnen zitten. 
Ook missen we elkaar en daarom is het fijn elkaar regelmatig telefonisch te spreken, zowel ouders als 
kinderen. 
We hopen dat we elkaar snel weer kunnen zien en dat iedereen gezond mag blijven. 
Lieve groet, juf Denise en juf Esther 
 
 
Groep 5/6/7 Vuurvogel 
 
Na de eerste week thuis werken, wilde Vuurvogel 5/6/7 iets bijzonders doen; 
Malin was jarig en dat moest natuurlijk gevierd worden! 
De kinderen en de juffen hebben haar als verrassing toegezongen in de videochat. 
Na het zingen heeft Malin ons haar cadeautjes kunnen laten zien en haar lekkere taart. Jammer 
genoeg kon ze die niet echt met ons delen. 
 
Ook zonder verjaardag zoeken de kinderen van Vuurvogel 5/6/7 elkaar regelmatig op in de chat. De 
juffen maken hier ook graag gebruik van. Tijdens de wekelijkse videochats is het erg gezellig in de 
(virtuele) klas.  
Natuurlijk zijn wij niet de hele dag aan het chatten, er wordt ook hard gewerkt. De kinderen werken 
in Junior Einstein en krijgen opdrachten via Google Classroom.  
In het begin was het even wennen om zo te werken en met elkaar te communiceren, maar dat gaat 
steeds beter.  
Toch hopen we natuurlijk dat we elkaar snel weer in het echt op school kunnen zien! 

Juf Lydia en Juf Daphne  
 
 

 

 



De eerste twee weken thuis groep 7/8 IJsvogel 

Dat was goed wennen voor iedereen. Zit je thuis, moet je werken! Voor de een was het 
gemakkelijker dan voor de ander. En dan een rooster krijgen met wat je allemaal kan gaan doen. Ook 
zo’n dingetje.  

Er is veel over en weer gemaild en getelefoneerd. Er waren de nodige kinderziektes die overwonnen 
moesten worden, maar voor een heel groot deel werkt het nu.  

Deze week hebben wij gebeeld chat met de kinderen. Dat was ontzettend leuk om te doen. We 
vonden het allemaal heel leuk om elkaar weer te zien en te spreken. Dit proberen wij elke week 2x te 
doen op dinsdag en vrijdag.  

Wat de kinderen nog wel misten waren “leuke” opdrachten zoals bijvoorbeeld koken, tekenen en 
knutselen op het rooster. Daar gaan wij volgende week mee aan de slag.  

Hoe goed georganiseerd het ook is, we missen de kinderen in de klas. 

Leerkrachten van groep 7/8, Juf Jacqueline en meester André 

 

Stukje van groep 6/7 IJsvogel 
De afgelopen 2 weken hebben de kinderen en ouders ontzettend hard gewerkt om het schoolwerk 
gemaakt te krijgen. Ontzettend fijn om te zien dat dit bij zo veel kinderen ook gelukt is. 
Afgelopen donderdag hebben we met een groepje van 9 kinderen en de juf ge-video-beld. Het was 
erg leuk om alle kinderen die meegedaan hebben weer even te zien, want we missen elkaar stiekem 
toch wel heel erg! We zien elkaar snel weer op de videochat.  
Juf Wendy 
 
 
 
Nieuws uit groep 1/2/3 IJsvogel 
Hallo allemaal ,  
We zijn nu twee weken thuis aan de slag. Voor sommige kinderen is het opstarten lastig geweest. De 
juf heeft gesprekjes gehad met kinderen wat ook wel weer gek was. Het werk met de werkpakketten 
vinden jullie heel fijn en daar zitten leuke werkbladen bij . Voor aankomende week komt het er ook 
aan en daar hebben we weer leuke dingetjes bij gedaan . We hopen dat we jullie snel kunnen zien . 
Spreken doen we elkaar volgende week , tot dan juf Corrie en juf Henriette. 

 
Bericht van meester Martin 
Sportpunt Gouda met een YouTube kanaal waarop verschillende activiteiten worden gedeeld. Van 
meester Martin ontvangt iedere groep 2 x per week een filmpje over welke activiteiten centraal 
staan en waar de linkjes te vinden zijn. Blijf gezond en sportief allemaal! 
 
 

Met de kinderen thuis; samen de nieuwe situatie door!  

Donderdag 26 maart 2020  van 20.30 tot 21.30 uur  
Voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar  

In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je computer volgt) geeft kinderpsycholoog en 
opvoedkundige Tischa Neve tips om beter om te gaan met de nieuwe situatie waarin kinderen thuis 
zitten en ouders voor thuisonderwijs moeten zorgen.  



Het is een pittige tijd. Er komt als ouders veel op ons af. We krijgen de komende weken in gezinnen 
intensief met elkaar te maken. We moeten ons eigen (thuis)werk zien te verenigen met de 
begeleiding van het schoolwerk van de kinderen en de kinderen fulltime om ons heen. We hebben 
onze eigen zorgen, onzekerheden en emoties, maar zien ook die van de kinderen.  

In dit webinar helpt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve ons op weg met antwoorden 
en ideeën voor deze dilemma’s.  

Een webinar vol met heldere, praktische uitleg die je gelijk kunt toepassen in de praktijk:  

· Hoe begeleiden we kinderen zo goed mogelijk in deze Coronatijd?  
· Wat bespreek je wel en niet?  
· Hoe help je ze bij hun angsten en vragen, en andere emoties?  
· Hoe komen we de dagen zo goed mogelijk door?  
· Hoe zorg je voor een goede dagindeling?  
· Hoe zorgen we als ouders dat we zelf overeind blijven, en onze spanningen niet op de kinderen 
richten?  
· En hoe zorgen we ervoor dat de stap terug naar het normale leven zo makkelijk mogelijk verloopt?  

Aanmelden:  
Wil je meedoen? Meld je dan gratis aan voor het webinar ‘Met de kinderen thuis; samen de nieuwe 
situatie door!’ via www.cjgcursus.nl of via deze link. Er zijn een beperkt aantal aanmeldingen 
mogelijk. Na het webinar is deze nog een maand terug te kijken!  

 

 
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  
 
 

 



                                                               
Vliegentuigen vouwen maar dan anders……. 

Wat heb je nodig:  papier, rietje, plakband en schaar.                                                                                                                                                                                                                            

 Stap 1                                                                                                                                                                                       

 

 

 

  

Stap 2 en 3 

    

Stap 4 en 5 

   

Volgende week maken we nog een keer een vliegtuigje maar dan weer op een andere manier.                          

Maak er een mooi vliegtuigje van en probeer deze uit. Maak er een foto of een filmpje van en stuur 

op naar school. Wie weet staat je vliegtuigje volgende week in de nieuwsbrief !!  
 


