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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

Op 2 juni hadden we onze studiedag. In bijzondere vorm 
dit keer, twee groepen buiten met 1,5 meter afstand. We 
hebben teruggeblikt op de periode van thuisonderwijs en 
met elkaar stil gestaan bij de impact hiervan. In het team 
en vanuit de MR kwam ook de vraag om aan u, ouders te 
vragen hoe u het beleefd heeft. In deze nieuwsbrief vindt u 
een link met een korte enquête.  
 
De voorbereidingen voor volgend schooljaar zijn deze dag 
ook besproken. Elk jaar hebben wij op school verschillende 
commissies zoals commissie praktijklokaal, Kanjerschool 

en didactiek. We hebben besproken wat deze commissies dit jaar hebben gedaan en wat er volgend 
jaar op de planning staat. Volgend schooljaar gaan wij starten met een nieuw leerlingvolgsysteem. 
We hebben gekozen voor BOOM. Na de zomer zullen we uitgebreid informeren over dit nieuwe 
volgsysteem. 
 
Zoals u verderop in de nieuwsbrief kan lezen is de formatie voor de leerkrachten rond. Het moment 
dat we u op de hoogte brengen van de klassenindeling voor volgend jaar duurt nog even. Dit zal in de 
week van 29 juni bekend worden. Op 30 juni komt juf Marianne op school om afscheid te nemen van 
haar klas. Zij is per 1 april op een andere school gaan werken.  Juf Ilenny en de kinderen gaan deze 
middag voorbereiden. Het is fijn dat juf Marianne de kinderen toch nog gedag kan zeggen zonder 
beeldscherm! 
 
Een fijn weekend! 
Margo Hondebrink 
 

Een nieuw avontuur!  
15 jaar geleden ben ik begonnen bij de Oostvogel en heb ik met heel veel plezier gewerkt. Ik heb 
ontzettend veel geleerd en genoten van de kinderen. Soms komen er dingen op je pad en dat heeft 
mij doen besluiten om per 1 augustus een nieuw avontuur aan te gaan op een andere school. Ik kijk 
met heel veel plezier terug op deze mooie jaren. Het aftellen is begonnen, maar voordat het zover is 
ga ik nog ontzettend genieten van de kinderen, het team en gaan we het schooljaar mooi afsluiten.  
Denise van den Beld  

Na 2 jaar ga ik helaas de Oostvogel verlaten. Dit in verband met de reistijd die ik elke dag kwijt ben 
van Eindhoven naar Gouda. Ik heb een nieuwe uitdaging gevonden dichter in de buurt van mijn 
woonplaats.  
Ik ga de kinderen van de Oostvogel heel erg missen en wens iedereen een sportieve toekomst!      
Martin Meijer  

 



Formatie schooljaar 2020-2021 
Juf Denise (groep 4/5) en meester Martin (gymleerkracht) gaan onze school verlaten. 
Wij zijn op dit moment sollicitatiegesprekken aan het voeren om een nieuwe collega aan te nemen 
voor groep 4/5. Zodra dit rond is zullen wij u informeren.  
Vanuit Sport.Gouda zal er een nieuwe gymleerkracht worden gezocht die de gymlessen op onze 
school gaat geven. 
 
De indeling leerkrachten voor de groepen voor komend schooljaar. 
IJsvogel:  Groep 1/2/3: juf Corrie en juf Henriette 

   Groep 4/5: juf Esther en (vacature) 
   Groep 5/6: juf Ilenny en meester André 
   Groep 6/7: meester Justin en juf Wendy (zwangerschapsverlof tot januari)  

        Meester Justin zal t/m januari 5 dagen voor de klas staan en als juf Wendy terug    
        is zal zij 2 dagen en meester Justin 3 dagen lesgeven. 

 
  Groep 7/8: juf Pamela en juf Bianca 
  Groep 7/8: juf Jacqueline 

 
Vuurvogel: Groep 5/6/7/8: juf Daphne en juf Lydia 
 
 
Enquête Coronatijd 
Beste ouders, om de afgelopen Coronatijd en het thuisonderwijs te evalueren hebben wij een korte 
enquête gemaakt. Wij willen graag in beeld brengen hoe u deze periode heeft ervaren en wat wij 
daarvan kunnen leren. Zou u deze voor ons willen invullen? Alvast dank! 
https://www.survio.com/survey/d/W9D1M2A9V3M1A9C5D 
 
Met vriendelijke groeten, Margo Hondebrink 
 
Kangoeroewedstrijd 
In de tijd dat de school dicht was en alle kinderen hard thuis aan het werk waren, hebben de 

kinderen van beide Vuurvogelgroepen meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd. Groep 5/6/7 deed de 

wedstrijd digitaal, met toezicht van de juffen via videochat.  

Afgelopen week kwam er een grote doos aan op school met daarin de uitslag en de prijzen.  

Voor alle kinderen zat er in de doos een aardigheidje en een certificaat. 

In groep 5/6/7 hadden de kinderen erg hard hun 

best gedaan en dat was te zien aan de scores op 

de certificaten. Wat zijn wij trots op alle kinderen 

van groep 5/6/7. 

Floris had de hoogste score van de klas, Leander 

won de tweede prijs en Boaz de derde. Op de foto 

ziet u de prijswinnaars met hun oorkonde en prijs. 
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