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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

Komende maandag is het weer zover, we mogen weer leerlingen ontvangen op school. Alles is in 
gereedheid gemaakt om op een zo veilig mogelijke manier weer naar school te kunnen. Ik wil graag 
nog wat rechtzetten uit de vorige nieuwsbrief, toen hebben wij geschreven dat de ouderraad 
paaseitjes had gebracht voor alle leerkrachten, dit was niet de ouderraad maar Ilze die dit heeft 
geregeld. Ilze ontzettend bedankt voor dit leuke initiatief. We hebben er van genoten.  

Ondertussen ontvang ik van ouders mailtjes met vragen over de opening. Sommige ouders hebben 
ook zorgen over hoe de eerste periode van naar school gaan weer gaat verlopen. Wij als 
Oostvogelteam gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Voor nu wens ik u een heel fijn weekend. Wij staan maandag op het plein om de kinderen op te 
vangen en naar binnen te begeleiden. Ouders en chauffeurs mogen het plein niet op. Goed om dit 
ook even met uw kind te bespreken. Tot maandag! 

Margo Hondebrink 

 
Script groep 8 
De leerlingen van groep 8 moeten het script van de eindfilm maandag weer mee nemen naar school. 
 
Chromebooks 
Maandag moeten alle leerlingen hun geleende Chromebook weer mee terug nemen naar school. 
Graag vervoeren in een aparte tas. In de klas wordt het Chromebook gecontroleerd op eventuele 
beschadigingen en of het Chromebook nog werkt. 
 
Studiedag 20 mei gaat niet door! 
De geplande studiedag van 20 mei gaat niet door. Er is die dag gewoon les. 
 
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. 
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Voorstellen Juf Charissa 
Beste ouders,   
Mijn naam is Charissa Langbroek en vanaf volgende week zal i2 dagen in de week voor groep 5/6 
komen te staan.  
Ik ben 39 jaar en moeder van 2 dochters van 9 en 10 jaar. Ik heb een aantal jaren voor de klas 
gestaan in de bovenbouw op basisschool de Cirkel, maar 5 jaar geleden heb ik besloten het onderwijs 
te verlaten. Ik ben mijn energie voor 100% in mijn eigen bedrijf gaan stoppen, een sportschool in de 
buitenlucht. Mijn passie is sport en heb daar mijn werk van kunnen maken. Naast het runnen van 
mijn eigen bedrijf werk ik momenteel in een crossfit box en geef ik gymles op een basisschool.  
En binnenkort ga ik dus weer aan de slag als groepsleerkracht.  
Ik heb er veel zin in om op de Oostvogel te starten en ik kijk er naar uit om de kinderen te 
ontmoeten.  
Vriendelijke groet, Charissa  
 
Oproep MR leden 
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 naartoe mailen). 
Wij nodigen u van harte uit om alvast een keertje vrijblijvend mee te komen kijken bij 
een MR vergadering. 
Onze volgende vergadering is op 23 juni 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 
 
Verpakte traktaties 

Een extra maatregel in deze coronatijd betreft het trakteren ter 
gelegenheid van de verjaardagen. We spreken af dat een jarige alléén 
verpakte traktaties mag trakteren, alléén aan de kinderen van de eigen 
groep.  
Om extra geloop in de school te voorkomen, dus geen traktaties voor 
de leerkrachten. 
 

 

Kom jij ook zelf je medaille ophalen?  
De 61e editie van de Goudse 
jeugdavondvierdaagse kan vanwege de 
beperkende maatregelen dit jaar niet 
plaatsvinden zoals we dat gewend zijn. 
Jammer, helaas en zonde, want de 
vernieuwde medailles, die al tijdig 
besteld waren, zijn inmiddels binnen en 
veel te mooi om in de kliko te belanden. 
Wij als organisatie willen jou toch de 
mogelijkheid bieden om hem in je bezit 

te krijgen. Uiteraard doen we dit met de noodmaatregelen die we nu kennen. De gehele maand mei 
staat er dagelijks van 9.00 uur tot 21.00 uur bij de Nessepolderstraat 26 in Goverwelle een kraam 
klaar waar jij al wandelend met een volwassen huisgenoot je medaille van mag komen afpakken. Na 
betaling van € 2.- per medaille, die je in de brievenbus mag doen, of ter plekke betaald met een QR-
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code, kun je deze op eigen verantwoording meenemen. (Op deze manier kunnen wij ook de rekening 
van de medailles betalen.) Let erop dat je deze dag wel eerst de 5 km gewandeld hebt! Je verdiend 
hem dan ook echt! Er is dit jaar geen leeftijd aan gebonden zodat iedereen die wandelt deze mooie 
gedenkpenning kan komen ophalen. Succes! Blijf gezond, blijf wandelen en dan zien wij jullie allen 
graag terug tijdens de 62e editie van de jeugdavondvierdaagse in Gouda van 25 t/m 28 mei 2021. 
Voor meer info of wil je liever in deze periode niet wandelen maar wel alvast een medaille bel naar 
06-28124241/ 06-30395878  

 


