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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

Drie weken geleden gingen de deuren van onze school weer open voor alle kinderen. Het is erg fijn 
om iedereen weer te zien en met elkaar weer in een ritme te komen. Het is weer vertrouwd om op 
school te zijn en toch zijn er ook veel zaken anders; de pauzes alleen met je eigen klas, de routes 
door school, het afstand houden van de juf of meester. Het is wennen voor iedereen. Maar 
terugkijkend op deze weken gaat het eigenlijk heel goed. Ouders die overleggen over wel of niet naar 
school komen met klachten, begeleiders die digitaal zoveel mogelijk ondersteunen en leerkrachten 
en de leerlingen die elkaar helpen om de afspraken te herinneren.  
Komende dinsdag hebben wij een studiedag en zijn de leerlingen vrij. De studiedag zal in het teken 
staan van de voorbereiding op volgend schooljaar, maar ook blikken we terug op afgelopen jaar en 
op afgelopen periode. Wat hebben we geleerd? Wat ging goed? Wat kan beter? In de volgende 
nieuwsbrief zal ik u informeren over wat er besproken is. Er komen vragen van ouders over toetsen 
in de laatste schoolperiode, daar zullen we dinsdag ook een besluit over nemen en u informeren. 
Voor nu wens ik u een heel fijn pinksterweekend! Tot woensdag! 
 
Margo Hondebrink 
 

 
PINKSTERWEEKEND EN  STUDIEDAG 
Dit weekend is het Pinksteren. De kinderen zijn dan op maandag 1 juni vrij. 
Op dinsdag 2 juni hebben we met het team een studiedag, de kinderen zijn die dag ook vrij! 
 
 
Ouderbijdrage en schoolreis 
De schoolreis gaat helaas niet door. Aan de ouders van de leerlingen van groep 8 die al hadden 
betaald hebben is het geld terugbetaald. 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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Update maatregelen op school i.v.m. Corona 
De eerste weken van het open gaan van de school zijn heel goed verlopen.  

Het handen wassen, de looproutes door school en het op 1,5 meter blijven van de juffen en meesters 
verloopt over het algemeen zonder problemen. Fijn dat iedereen z’n bijdrage daaraan heeft 
geleverd.  

Voor de komende periode zijn er nieuwe afspraken waar wij ons als school aan moeten houden. Het 
wordt een beetje soepeler maar nog steeds blijft het belangrijk om de afspraken goed te blijven 
volgen om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. De afspraken zet ik voor u nog even op 
een rijtje:  

· Ouders en externe partijen zijn nog niet welkom in school & op het schoolplein. Er zijn een aantal 
uitzonderingen die besproken zijn met de directie.  

· De oudergesprekken vinden digitaal plaats. Er zijn uitzonderingen mogelijk maar die worden vooraf 
besproken met de directie of intern begeleider.  

· Per 4 juni gaan er 2 klassen samen buiten spelen. Dit zijn maximaal 30 kinderen.  

· De extra schoonmaak overdag blijft doorgaan tot de zomervakantie.  

· Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren mits de traktatie apart verpakt is en niet zelf gemaakt.  

Verder blijven alle afspraken zoals eerder aangegeven doorlopen. Als u of uw kind ziek is blijft u 
thuis. (koorts / keelpijn / verkouden). Bij twijfel overlegt u altijd even met school.  

 
 
MR  
 
Afgelopen dinsdag ( 26 mei) heeft de MR vergaderd. 
Niet zoals gewoonlijk in de koffiekamer, maar deze keer door de Corona maatregelen via 
videobellen. De volgende onderwerpen zijn besproken. 
 
Er is een nieuw MR lid gevonden, het is een ouder van de Vuurvogel afdeling. In een volgende 
nieuwsbrief zal zij zich aan U voorstellen. 
Wij zijn blij dat het gelukt is om een opvolger te vinden voor Menno van Zijll. Hij gaat aan het eind 
van dit schooljaar de MR verlaten, omdat zijn zoon dit jaar schoolverlater is. We willen als school 
Menno graag bedanken voor al zijn tijd en inzet bij de MR vergaderingen. 
 
Het school ondersteuningsprofiel is besproken en goed gekeurd.  
U kunt dit profiel terug vinden en lezen op onze website. 
 
We zijn inmiddels in gesprek met de gemeente Gouda over de verkeersveiligheid rondom de school. 
Hierover hoort U volgend schooljaar meer. 
 
 
 
 
 



 
 
Informatie afscheid groep 8 

Beste ouders en verzorgers van groep 8 IJsvogel en Vuurvogel leerlingen,  

Wij willen u graag informeren over het afscheid van groep 8 van De Oostvogel.  

Wij hebben de volgende activiteiten gepland:  

Op maandag 13 juli is de laatste schooldag van de kinderen en daar gaan we een feestje van maken!  

We gaan die dag met de groep 8 leerlingen naar een activiteit toe. Het is belangrijk dat de kinderen 
die dag op de fiets komen. Wij verwachten de leerlingen die dag om half negen op school. Om half 
drie gaan de kinderen ‘door het raam naar buiten’. Dit is een traditie die we in ere willen houden.  
Op het schoolplein zullen ze worden uitgezwaaid door de hele school.  
De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen.  
Graag sportieve kleding aan. Geen slippers, crocs of ‘losse schoenen’.  
Een flesje water en zonnebrand is verstandig als het een warme en zonnige dag wordt.  
  
’s Avonds verwachten we de leerlingen weer op school om te gaan kijken naar de film en afscheid te 
nemen van de juffen en meesters.  

Als we rekening houden met de richtlijnen, zoals die nu zijn opgesteld, gaan we er vanuit dat er per 
kind 2 mensen mee mogen komen om de film te bekijken en aanwezig te zijn bij het afscheid.  
Mochten de richtlijnen veranderen en zijn er aanpassingen nodig dan hoort u dit zo snel als mogelijk 
van ons. U bent ’s avonds vanaf half zeven welkom. De avond duurt tot ongeveer negen uur.  
  
De zomervakantie start voor de groep 8 leerlingen op dinsdag 14 juli. Maandag 13 juli is echt de 
laatste schooldag.  
 

Nieuws van groep 5/6 

De afgelopen weken hebben we in de groep ook gekeken naar de goede dingen, die er zijn gebeurd 

vanwege het “Corona-virus”. Zo zagen we een filmpje waarin je kon zien, dat over de hele wereld de 

wilde dieren veel meer ruimte kregen en zelfs weer in steden kwamen. Tijdens de les 

“toekomstkunde” hebben we stil gestaan bij het leven van de bruinvis. Deze vis heeft altijd veel last 

van al het lawaai en kan nu veel beter met zijn soort genoten praten en voedsel vinden. Na het 

verhaal over de kwallen en dolfijnen, die nu lekker in Venetië kunnen zwemmen en ook goed te zien 

zijn in het water, hebben we kwallen getekend. Van juf Daphne hebben we visjes en waterplantjes 

gekregen, dus nu hebben we in de klas ook een 

heus aquarium. 

Tijdens de geschiedenislessen van juf Charissa 

staat “het dagboek van Anne Frank” centraal. 

Een onderwerp, waar de kinderen erg van 

onder de indruk zijn. 

 
 

 

 



Nieuws uit groep 5/6/7 Vuurvogel 

Na een periode waarin alle kinderen thuis hard hebben gewerkt, ging de school op 11 mei weer 

open. De kinderen hadden meteen door dat het aquarium helemaal leeg was. De vissen zijn allemaal 

bij juf Daphne thuis. 

Daarom gingen we dinsdag op pad om zelf vissen en andere beestjes te vangen voor in het aquarium. 

De kinderen hebben van alles gevangen: hele kleine waterluizen, prachtige rode watermijten, 

kikkervisjes, paddenvisjes en zelfs een echte vis. In de klas kwamen we erachter dat we het bij de 

vijver goed hadden gezien en dat er een bermpje was gevangen. 

 

   

  

 

 

 



Afgelopen dinsdag is groep VV 7/8 op zoek gegaan naar waterdiertjes.  

                   

 

 

Webinar – Een lastige scheiding: wat jij kan doen voor je kind!  

Op 23 juni 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar voor 
ouders van kinderen van 2 – 16 jaar, die te maken hebben met een lastige scheiding. Tischa geeft tips 
hoe je je kinderen goed kan begeleiden tijdens en na de scheiding.  

Een scheiding heeft een hele grote impact op kinderen. Zeker als de scheiding niet makkelijk 
verloopt. Helaas komt het vaak voor dat scheidingen veel schade toebrengen aan kinderen.  

Zit je midden in een pittige scheiding en wil jij zorgen dat jouw kinderen zo goed mogelijk door en uit 
jouw scheiding komen? Wil je niet blijven hangen in boosheid of verslagenheid maar er alles aan 
doen wat jij zelf kunt om er te zijn voor je kinderen?  

In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je computer volgt) geeft kinderpsycholoog en 
opvoedkundige Tischa Neve tips.  

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 23 juni 2020 van 20.30 tot 21.30 uur. Meer informatie lees je op 
onze website. Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl 

  

 

http://www.cjgcursus.nl/

