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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

Deze week was de 4e week dat we thuis zijn. Raar genoeg beginnen sommige dingen te wennen. Het 
digitaal vergaderen, waarbij de 1e keer zoeken was hoe het allemaal werkte, is nu al heel normaal 
geworden. Wat maar niet went is dat er heel weinig kinderen op school zijn. Dat blijft raar, een 
schoolgebouw met lege klassen.... 
En we moeten het ook nog even volhouden met z'n allen.  
Wij vinden het belangrijk om in deze periode contact met u te hebben en te houden. Laat ons 
alstublieft weten als we kunnen helpen met schoolwerk of met u mee te denken. We realiseren ons 
dat het voor u elke dag een puzzel is hoe het te regelen.  
Er zijn ook leerlingen en gezinsleden van leerlingen ziek. Wij denken aan u en hopen dat u spoedig 
zult herstellen. Ook juf Esther is al een tijdje ziek, gelukkig is zij ook aan het opknappen en hoopt 
volgende week weer mee te doen als ons overleg. 
 
Ik wens u allen gezonde, fijne paasdagen in klein verband!  
 
Margo Hondebrink 

 

 
 
 
 
 
 
Paasviering 
Normaal zouden wij op donderdag 9 april onze jaarlijkse Paasviering houden op school. Maar het is 
niet normaal en we gaan niet naar school. Ook thuis kunnen jullie natuurlijk gewoon het verhaal zelf 
lezen of het laten voorlezen door iemand die bij jou in huis woont, je vader of moeder, je broer of 
zus.  
Daarom hebben we dit jaar voor jullie allemaal een papieren Paasviering. (zie bijlage)  
Steek zelf een mooi kaarsje aan, aan het einde van het verhaal.  
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.animaatjes.nl%2Fplaatjes%2Fpasen&psig=AOvVaw3bxlb-Vc4mZ-5RErhmEEBJ&ust=1586605832298000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjS9MPl3egCFQAAAAAdAAAAABBE


Ouderbijdrage en schoolreis 
De schoolreis gaat helaas niet door. Hiervoor hebben we het volgende bedacht. Ouders van de 
leerlingen van groep 8 die al betaald hebben krijgen het geld terug. Voor de rest van de leerlingen 
blijft het geld staan voor het schoolreisje van volgend schooljaar. Mocht u het geld toch terug willen 
hebben, dan kunt u een mail sturen naar administratie.oostvogel@degroeiling.nl 
Het geld wordt dan teruggestort. 
 
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. 
 
 
Verrassing van de Ouderraad 
 

Deze week werden alle leerkrachten verrast door de 
ouderraad. 
Voor iedereen hadden ze een cadeautje meegenomen. 
 
Heel erg bedankt daarvoor! 
 
Lief dat er aan de juffen en meesters wordt gedacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Groep 6/7 IJsvogel 
We hebben de afgelopen weken regelmatig met elkaar gepraat via de computer. Toch wel erg fijn 
om elkaar regelmatig te zien als we elkaar niet in het echt kunnen zien. De juf heeft ook af en toe 
kinderen geholpen met het werk door video te bellen, fijn dat steeds meer kinderen dit ontdekken! 

 
Nieuws van juf Wendy 
Via deze weg wil ik jullie een nieuwtje vertellen. Al had ik dit veel liever persoonlijk verteld! In 
oktober krijgen mijn man en ik een baby. Tot nu toe gaat alles goed met mij en de baby en begin ik 
zelfs al een klein buikje te krijgen. Zodra jullie weer naar school mogen komen zullen jullie dit vast 
ook wel zien. 
 

mailto:administratie.oostvogel@degroeiling.nl


 

 

Zo vlak voor het Paasweekend wil groep 8 IJsvogel graag even ‘zijn ei kwijt’  

over de afgelopen weken thuis:  

Door de coronavirus zit ik thuis en mag ik niet naar school. Ik mis mijn klasgenoten. Maar gelukkig 
kan ik nog online met andere vrienden gamen en praten. 
Omdat ik niet naar buiten kan, zonnen we vaak op onze dakterras. Mama maakt dan een leuke 
picknick van. Op 6 april was ik jarig en had mama lekker dingen gemaakt om mijn verjaardag te 
vieren. We waren aan het eten op onze dakterras, maar toen ging het halverwege regenen. We 
moesten de taart en alles heel snel naar binnen brengen. We hebben toen binnen verder gevierd en 
over gelachen.  Ik hoop dat het met iedereen goed gaat en dat ik jullie weer heel gauw zie. 

Groetjes, Etienne 
 
Hallo allemaal! We werken nu al 3 weken thuis. In het begin vond ik dat wel leuk maar nu begin ik me 
te vervelen zonder m’n vrienden. In het videobellen met de klas was het een aardige en leuke chaos. 
Hopelijk wordt het de volgende keer weer zo leuk. 

Groetjes Taeke uit groep 8 
 
Mijn naam is Emirhan en ik zit al bijna 1 maand thuis. Het is best wennen omdat ik gewend ben om 
naar school te gaan maar door dat corona zit ik al 1 maand thuis.  
Ik vind het best wel moeilijk omdat ik mijn vrienden mis. En ik deed best wel leuke dingen op school 
en dat kan niet meer.  
Nou alleen nog wachten hoelang het gaat duren en ik hoop dat ik zo snel mogelijk weer naar school 
kan gaan.  

Berichtje van Emirhan 
 
Vanwege het Corona virus zit ik veel meer binnen en game ik veel meer. Maar ik heb wel meer 
contact met oude vrienden die ik jaren niet heb gesproken via mijn xbox.  

Ingestuurd door Yassin 
 



Corona nieuws 

Er zijn nu in totaal 20.549 mensen besmet met het corona de 

doden zijn nu in Nederland 2.248 mensen overleden aan het 

corona. De laatste dagen was het corona minder dan de 

vorige keren in Nederland. Er zijn nu 7.735 

ziekenhuisopnames in heel Nederland. 

Gemaakt door Abdikarim 

 

Twee kleine berichtjes van mij! 

Ik heb dinsdag meegedaan aan de videochat.  

Het was erg leuk om mee te maken.  

Fijn om weer wat klasgenoten en de juf te zien.  

Juf Pamela speelt gitaar zagen we.  

We verheugen ons op de volgende keer. 

 

 

 

 

 

Ik ben, net als iedereen, begonnen aan de vierde week van niet naar school gaan en nog veel meer 

onwerkelijke dingen. Het is heel raar dat er zo veel dicht is, weinig mensen op straat zijn en er een rij 

voor de supermarkt staat omdat je niet allemaal tegelijk naar binnen mag. Het was allemaal erg 

wennen. Vooral het niet kunnen spelen met vrienden is zo niet leuk! 

Gelukkig had ik snel een nieuwe routine; ochtend schoolwerk, middag spelen. Het was wel even 

zoeken waar het niet druk was. Maar daardoor heb ik wel weer wat leuke nieuwe dingen ontdekt. 

En sinds vorige week hebben we er een nieuwe huisgenoot bij; een Russische dwerghamster (wel 

gewoon in Nederland gehaald hoor). Waar we iets minder bij stil hadden gestaan is dat het hele 

kleine beestje heel hard, en vaak, kan bijten. Gelukkig wordt t al een beetje minder. Meelwormpjes 

geven helpt. 

We missen iedereen. We zijn blij als we weer naar school mogen en iedereen weer kunnen zien. 

Veel sterkte iedereen, hou vol en maak van elke dag een bijzondere dag. 

Groetjes van Heike 

 
Ook wij willen even ons ei kwijt. Het gaat goed met groep 8. We zijn er trots op dat alle kinderen 

iedere dag lekker aan het werk zijn. De ene keer lukt het beter dan de andere keer, maar op alle 

dagen wordt er door iedereen gewerkt. We krijgen vragen van ouders via de mail en soms ook hele 

leuke berichtjes van de kinderen zelf. Van Heike hebben we een e-card gekregen. En zo stuurde 

Taeke ons afgelopen woensdagochtend het volgende berichtje:  

Hoi juffen! Is het nieuw dat je in plaats van een ster een paasei krijgt? Haha wel grappig 

Groetjes Taeke 
 

Hebben jullie ook al paaseieren verdiend op Snappet?  

We wensen iedereen een heel goed, zonnig en vooral gezond Pasen!  

Juf Pamela & Juf Bianca 

 



Vuurvogel 5/6/7 

We raken allemaal steeds meer gewend aan het online 

thuiswerken. Er wordt hard gewerkt in Junior Einstein en aan 

de opdrachten in de Classroom. 

Deze week zijn de kinderen begonnen  met een werkstuk. Wij 

(de juffen) hebben al interessante onderwerpen gezien en 

verheugen ons al op het lezen van al die werkstukken! 

Via de chat in Hangouts wordt van alles gedeeld. Gezellige 

praatjes, interessante filmpjes en games, maar ook foto’s van 

de superlieve pup die Boaz sinds zaterdag heeft. Woensdag 

hebben we weer een verjaardag gevierd; Collin werd 11 jaar 

en daarom hebben we hem met elkaar toegezongen, de pup 

van Boaz en de hond van Collin luisterden gezellig mee. Elke 

dinsdag en donderdag krijgen we een mini-natuurles van Leander: dan laat hij ons zien hoe zijn 

‘paddenvisjes’ zijn gegroeid. 

Volgende week doen we mee aan de Kangoeroewedstrijd. Dit jaar doen we dat digitaal. Spannend! 

 

 

Nieuws uit groep 5/6 IJsvogel 

De vierde week thuiswerken zit er bijna op. Door de meeste kinderen is er hard gewerkt en juf Ilenny 

krijgt soms mailtje met foto’s van werkstukken of kunstwerken, die kinderen hebben gemaakt. Groot 

compliment voor de kinderen, maar zeker ook voor de ouders, die zo goed helpen! We proberen 

minstens een keer per week met de hele klas te videochatten, helaas lukt het nog niet iedereen, om 

aan te sluiten. Het chatten via Snappet hebben veel kinderen ontdekt en soms wordt er een vraag 

gesteld over een som, maar ook wel eens een hele andere vraag of opmerking, zoals: “juf hoe gaat 

het met je?” of “Mijn kat is bijna jarig”. Aangezien de juf, de klas erg mist, heeft ze een hele middag 

kaartjes zitten schrijven en als het goed is, is er bij iedereen een kaartje in de bus gevallen. 

 



De leerlingen van groep 7/8 van De Vuurvogel hebben de afgelopen weken 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 veel leerlingen bijzonder 
zorgvuldig gewerkt. Het gemaakte huiswerk werd vervolgens gemaild.  
Op al het gemaakte werk kregen de leerlingen een persoonlijke reactie. Zo is een prettig en goed 
mailcontact ontstaan.  
Naast het thuiswerk zijn ook ideeën aangedragen om te doen. Zo stuurden leerlingen ook prachtige 
foto's, strips, een stopmotionfilm en zelfgemaakte gedichten. Een daarvan was van Quinten: 
 
Een dag om stil te staan 
Bij alles tot nu toe 
en hoe nu verder 
Maar bovenal 
Vandaag 
Het nu 
Het hier en nu 
Wat in de tijd verdwijnt 
en nooit meer 
terugkomt 
 

 

Nieuws uit groep 1-2-3…. IJsvogel 

Ook groep1-2-3 werkt hard thuis. Dat valt niet altijd mee. Want het is werk voor op school en niet 

voor thuis, denken sommige kinderen. Maar gelukkig doen jullie allemaal je best!  

Groep 1-2 maken bv telwerkjes, soms iets met een letter, kleuren gezellige kleurplaten, of een blad 

met oefenen van begrippen. Misschien maken ze zelfs klei. We zijn benieuwd bij wie dat gelukt is. Of 

zelfs een paasei versieren.  

Groep 3 werkt ook hard. Ze lezen woordjes, verhaaltjes, schrijven letters 

in hun schrijfschriften en rekenen vele bladzijden vol. En dat met dit 

mooie weer. Wij vinden het knap werk van onze kinderen. Dikke DUIM. 

De juffen werken ook thuis en soms op school, maar we missen jullie dan 

erg. Wij vinden het erg leuk als we zo nu en dan een foto krijgen van 

jullie. Of als we even bellen dat we horen hoe het met jullie gaat.  

 

Wij wensen jullie HELE FIJNE dagen, lieve groet van de juffen van groep 1-2-3 

http://vuurv/


 

 

Groep 7/8 IJsvogel 

Het thuiswerken gaat gelukkig steeds beter. Twee maal in de week heeft groep 

7/8 een chatmoment. Natuurlijk blijft het wel jammer dat we elkaar niet 

gewoon op school kunnen zien. In het begin was het wel even wennen om op de 

juiste manier deel te nemen. Gelukkig gaat dit steeds beter en horen we tijdens 

het chatten dat het met iedereen goed gaat. Vanaf volgende week is het de 

bedoeling  dat we één keer in de week met de hele groep chatten en de tweede 

keer met groep 7 en groep 8 apart.  Iedere week wordt er gewerkt aan een 

weektaak en proberen we een leuke thuisopdracht te geven. Deze keer een opdracht over de 

stevigheid van papier. Er zijn  hele leuke resultaten ingeleverd. 

 

 

 

 

 

Tot zover een update vanuit groep 7/8. 

Namens héél groep 7/8 willen wij iedereen veel gezondheid toewensen en hopen we elkaar weer 

snel op school te zien. 

 

 

Thuiswerken groep 4/5 IJsvogel 

De eerste 4 weken thuiswerken zitten erop!  En wat werken de kinderen hard. Wij zijn trots op de 

kinderen die zo serieus aan hun schoolwerk zitten,  maar ook zeker op de ouders! Omdat het wat 

langer duurt dan dat we hadden gehoopt en de kinderen elkaar ook missen zijn we ook gaan 

videobellen.  De kinderen vertellen hoe het met ze gaat maar stellen ook leuke vragen aan elkaar.  



Naast het videobellen hebben we ook nog 2x in de week telefonisch contact wat wij erg prettig 

vinden.                                                                                                                                                                      

In week 4 kregen de kinderen ook nog een extra opdracht. Knutsel een paasei.  En wat zijn de 

kinderen weer creatief geweest. 

    

 

  

Lieve groet, Juf Esther en Juf Denise 

 
Avondvierdaagse 

HELAAS..... 

Na uitvoerig overleg met verschillende disciplines van gemeente, scholen en verenigingen zijn wij tot 
de conclusie gekomen dat het verzetten van de jeugdavondvierdaagse voor na de zomervakantie 
geen haalbare kaart is. Verschillende data en opties overwogen maar de bezwaren zijn te groot. 

Wij vinden dit uiteraard heel jammer maar gaan voor een gezonde gezellige nieuwe editie van 25 t/m 
28 mei 2021. 

Wel is er veel vraag of er toch een mogelijkheid is om de medaille te "verdienen". 
Hier gaan wij een alternatieve manier voor zoeken en komen daar zsm op terug. Want ook wij 
zouden het mooi vinden als zeker de groep 8 kinderen alsnog deze (nieuwe) sportprijs aan hun 
verzameling zouden kunnen toevoegen. 

 

Groeten, organisatie JAVD Gouda 

 

 



Vliegtuig (nummer 2) maar dan anders…… 
               Wat heb je nodig: Rietje – papier – plakband en een schaar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Maak van het papier twee cirkels, 

De ene cirkel is groter dan de andere!! 

Je kan 1 cirkel vervangen voor een driehoek,  

probeer het eens uit. Op de eerste foto zie je dit 

vliegtuig met een grote en een kleine driehoek. 

    

  

Vorige week in de nieuwsbrief stond er een ander vliegtuig in. Als het goed is heb je nu twee soorten 

vliegtuigen. Probeer ze uit en kijk welk vliegtuig sneller is of  langer in de lucht zweeft.      

 Veel “vlieg”plezier.    Juf Kiek  

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=nl&csId=1448c9f9-e07e-45e8-8bcf-b79d395604b4&usId=d02e8ec2-7705-4322-8252-c77ab9a3faf2&dl=en&ref=trb_ct&ac=true&dt=2020%2f3%2f30%2010%3a12&h=508ocExXb-acC2yK5ayN3J2FO7LYixFi&a=https%3a%2f%2fallfortheboys.com%2fwp-content%2fuploads%2f2011%2f08%2f082411_2820.jpg
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=nl&csId=1448c9f9-e07e-45e8-8bcf-b79d395604b4&usId=d02e8ec2-7705-4322-8252-c77ab9a3faf2&dl=en&ref=trb_ct&ac=true&dt=2020%2f3%2f30%2010%3a12&h=Lz0SWZUv5K0WRU1b1rCl_u6XZMJBbpnW&a=https%3a%2f%2fallfortheboys.com%2fwp-content%2fuploads%2f2011%2f08%2f082411_2829.jpg
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=nl&csId=1448c9f9-e07e-45e8-8bcf-b79d395604b4&usId=d02e8ec2-7705-4322-8252-c77ab9a3faf2&dl=en&ref=trb_ct&ac=true&dt=2020%2f3%2f30%2010%3a12&h=ehpEdQ4__PFaPXSzZiJZrebVE8553AS4&a=https%3a%2f%2fallfortheboys.com%2fwp-content%2fuploads%2f2011%2f08%2f082411_2825.jpg


Een paashaas van een sok 

 

Nodig: een sok, een stift, rijst, een schaar, draad, (tape), een lintje 

 Vul de sok met rijst 

 Gebruik de tape-rol om de sok open te houden. 

 Doe dit tot de hiel 

 Bind het af met touw 

 Doe nu weer rijst in de sok. De hiel wordt het hoofdje. 

 Vorm het hoofd.  

 Bind weer af 

 Het deel voor je enkel knip je precies in het midden in tot je bijna bij 

het touwtje bent. 

 

 

 Teken met stift de oogjes en een X voor het mondje/neusje 

 Heb je nog een leuk lintje? Bind dit om het nekje. 

 

 

 

 

 

 


