
                 

Nieuwsbrief  1             schooljaar 2020-2021          

11 september 2020 

 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

We zijn weer gestart! De eerste twee weken school zijn een feit. Fijn om iedereen na de vakantie 
weer te zien. Na de zomervakantie zie je dat kinderen ook weer gegroeid zijn, letterlijk en figuurlijk!  

Deze week hebben we juf Wendy uitgezwaaid voor haar 
welverdiende zwangerschapsverlof. De leerlingen hadden mooie 
wensen voor haar opgeschreven en getekend. Wij wensen haar een 
hele fijne tijd en zien haar in januari weer op school!  

Er zijn ook weer stagiaires gestart dit schooljaar. In deze of de 
volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor! Wij wensen Jaan 
(groep 7/8B) Kimberley (groep 5/6) Suzan (orthopedagoog) Dicky 
(groep 6/7) en Rosalinde (groep 1/2/3) een leerzaam jaar bij ons!  

Komende periode zal ook een spannende periode zijn. Verkouden 
leerlingen en leerkrachten moeten thuis blijven in afwachting van 
een Coronatest. Dit betekent voor ons ook steeds zoeken hoe we 
door kunnen met de lessen met minder personeel. En het moet nog 

herfst worden! We hebben met elkaar een plan gemaakt hoe we dit zo goed mogelijk kunnen 
opvangen. Maar ondanks dat zal het wellicht ook voorkomen dat we in uiterste nood een klas naar 
huis moeten laten gaan. Vooralsnog wordt het weer zomer volgende week en hopen we op weinige 
zieken! Ik wens u een fijn weekend!  

Groeten, Margo Hondebrink 
 
Agenda 

28 september t/m 2 oktober  Projectweek  

30 september t/m 11 oktober  Kinderboekenweek  

5 oktober  Studiedag, leerlingen vrij 

17 oktober t/m 25 oktober  Herfstvakantie  

 

Ouderbijdrage  
Hierbij vragen wij u om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar te voldoen. 
Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen wij de activiteiten die wij als school organiseren. Denk hierbij 
aan Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sportdag, Avondvierdaagse etc.  
 
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 en groep van uw kind 



Nieuws groep 1/2 en 3  
Afgelopen week hebben we hard gewerkt met cijfers en letters. 
Groep 1/2 heeft met de cijfers  geknutseld en de kinderen 
van  groep 3 kunnen de eerste woordjes al lezen en zelfs al letters 
schrijven! Verder zijn we druk bezig om Oostvogeltjes te knutselen. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 6/7 

De afgelopen weken hebben de leerlingen in groep 6/7 hard gewerkt aan belangrijke schoolvakken. 

Daarnaast was er ruimte voor het doen van korte spelletjes om weer even op te frissen en energie te 

krijgen. Ook hebben we geknutseld: constructies maken met LEGO, het vouwen van papieren 

bouwmodellen van verschillende auto’s  en het schilderen van woeste zeeën. 

 

 

 

 

 

 

 



De eerste twee weken in groep 5/6 

De eerste paar dagen was het voor iedereen wel spannend: een nieuw lokaal een nieuwe juf en een 

nieuwe meester. Nou ja…nieuw? Zes kinderen hadden al bij juf Ilenny in de groep gezeten, toen ze 

kleuter waren en meester André? Die kent toch iedereen? De meeste kinderen kennen elkaar al heel 

goed. Deze week is er een nieuw meisje bij ons in de klas gekomen. Ze heet Marcelina. Welkom op 

De Oostvogel Marcelina! In de eerste week heeft iedereen zichzelf getekend en daarna de tekening 

op een vel geplakt (op dit vel staat ieders naam op heel veel verschillende manieren geschreven) .  

Bij geschiedenis hebben we het over “Heksen” en leren we, hoe mensen 

vroeger omgingen met mensen en dingen, die ze niet begrepen. Vooral 

de verhalen over “De Heksenwaag” in Oudewater zijn erg mooi. In de 

tweede week zijn de taal- en leeslessen weer begonnen. De groep 6 

leerlingen hebben taal bij meester Justin en de groep 5 leerlingen 

blijven in de eigen klas. Bij het lezen gaan sommige kinderen ook naar 

andere klassen. Juf Ilenny heeft de afgelopen twee weken zelf gymles 

geven, maar vanaf volgende week is er weer een gymmeester op school 

en hebben de kinderen op donderdag en vrijdag gymles. Deze week zijn 

we ook druk bezig om hele mooie katten te maken met allerlei kleurtjes 

en figuurtjes. Op de valreep kunnen we u nog melden dat vanaf maandag Ali bij ons in de klas zal 

komen. Ook Ali willen wij alvast van harte welkom heten in groep 5/6.  

Een heel fijn weekend toegewenst! 

Juf Ilenny & meester André 

 

De eerste twee weken in groep 7/8A 

De zomer is voorbij en iedereen gaat weer naar school. Ook de leerlingen van groep 7/8A. Het was 

een gezellig terugzien van elkaar na 6 weken heerlijke vakantie. De groep hoefde niet veel aan elkaar 

te wennen want vorige jaar hebben ze ook bij elkaar in de klas gezeten. Behalve Mani. Mani is deze 

zomer naar Reeuwijk verhuisd en komt nu bij ons in de groep. Voor hem waren het spannende 

eerste dagen. Gelukkig heeft hij al snel vriendjes kunnen maken.  

In de tweede week waren de leerlingen alweer een dag thuis omdat de juf getest moest worden. 

Gelukkig was de test negatief en was ze woensdag weer op school.  

Deze weken hebben wij oefeningen gedaan van de kanjertraining. Zo weten wij van elkaar dat wij 

elkaar kunnen vertrouwen, niet de baas spelen, niemand uitlachen en  niemand zielig blijft. Ook leren 

wij hoe wij problemen op een goede manier – met elkaar – kunnen oplossen. Een foto van zo’n 

oefening zie je hieronder.  

 

 



De eerste weken in groep 6/7/8 Vuurvogel 

Groep 6/7/8 heeft in de eerste twee schoolweken veel samengewerkt en -gespeeld om samen een 

fijne groep te vormen en elkaar (weer) te leren kennen. 

In de eerste schoolweek hebben we gerekend zonder rekenboeken of Snappet. De kinderen 

rekenden heel hard tijdens de spelletjes die ze in groepjes speelden. 

Ook tijdens de eerste gymlessen werden samenwerkspellen gedaan. Wat is er goed samengewerkt 

bij het Ravijnspel! Gisteren gaf Malin een aikido-clinic tijdens de gymles; dat was heel leuk. 

Gistermiddag zijn we naar natuurspeeltuin ‘Het eiland’ gegaan. Na een gezellige wandeling renden 

de kinderen het eiland op, naar zand en modder. Aan het einde van de speelmiddag gaf Quinten aan 

dat de middag nog niet voldoende had bijgedragen aan een fijne groepssfeer, die kon volgens hem 

nog beter; volgens hem moeten we daarom echt nog maar een keer naar ‘Het eiland’!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 4/5 heeft 2 goede en gezellige weken gehad!  
De start was voor iedereen spannend, zeker voor de 3 kinderen in onze groep die nieuw zijn op 
school. 
We hebben veel spelletjes en activiteiten gedaan om elkaar beter te leren kennen. 
En het verhaal "max en het dorpje" van kanjertraining is voorgelezen. 
Daarna hebben we de volgende vragen besproken: 

- Hoe willen we ons gedragen? 
- Wat is benzine geven of de motor zijn? 
- Welke kleuren petten zijn er en welke heb jij zelf weleens op? 

      
Ook hebben we een start gemaakt met werken en dat valt sommige kinderen best tegen na 6 weken 
vakantie. 
In de klas hebben we ook echte  "huisdieren' , Wandelende Takken. 
Vraag uw kind er maar naar, die weet er vast veel over te vertellen.  
 
Groetjes van juf Pitty en juf Esther 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 7/8B 

 
Hallo allemaal,  
 
Ook wij zijn goed gestart dit 
schooljaar. Het is nog even wennen 
aan elkaar en de nieuwe regels in de 
klas, maar we zien al dat dit goed 
gaat komen.  
We hebben deze week het volledige 
rooster gedraaid. Dit was best 
spannend omdat we gestart zijn met 
het uitproberen van een nieuwe 
methode lezen. Het heet Estafette. 

Tot nu toe zijn de kinderen en de juffen enthousiast.  
Volgende week donderdag staat de eerste spannende dag op de kalender want dan maakt groep 8 
IJsvogels de NIO.  



Voorstellen stagiaires 
Beste kinderen, ouders en verzorgers,  

Mijn naam is Suzan en studeer Orthopedagogiek aan Universiteit 
Utrecht. Dit schooljaar ga ik mijn master-stage volgen op SBO De 
Oostvogel. Op maandag en dinsdag loop ik stage bij Ingrid, de 
orthopedagoog van de Oostvogel. Onder haar begeleiding hoop ik veel 
nieuwe dingen te leren en hoop aankomend jaar mijzelf verder te 
ontwikkelen tot orthopedagoog. Ik kijk erg uit naar deze leerzame 
uitdaging.  

Groetjes Suzan  

 

Hallo!  

Mijn naam is Rosalinde en ik loop stage in groep 1,2,3 bij juf 
Henriëtte op de donderdag en vrijdag. Ik ben 19 jaar oud en ik doe de 
opleiding Onderwijsassistent op het MBO Rijnland te Gouda. Dit is 
mijn tweede leerjaar op deze opleiding. Hiervoor heb ik stage 
gelopen op ‘t Carillon in groep 4.  

In mijn vrije tijd dans ik op een dansvereniging en maak ik graag 
muziek. Ik speel gitaar en piano en zing ook graag. Verder woon ik in 
Gouda en heb ook mijn bijbaan in Gouda. Ook wandel ik graag met 
mijn hond die te zien is in de foto hieronder.  

Ik hoop op een heel leuk en leerzaam jaar op De Oostvogel!  

 
Gymrooster schooljaar 2020-2021 

Donderdag  Gym meester 
Roel  

Vrijdag  Gym meester 
Roel  

8.30-9.15  1/2/3  8.30-9.15  1/2/3 

9.15-10.00  VV  9.15-10.00  VV  

10.30- 11.15  4/5  10.30-11.15  4/5  

11.15-12.00  6/7  11.15-12.00  6/7  

13.00-13.45  5/6  13.00-13.45  5/6  

13.45-14.30  7/8A  13.45-14.30  7/8B  

 
Groep 7/8A en 7/8B hebben op maandagmiddag een extra sportmoment onder leiding van meester 
Pjotr en de eigen leerkracht. 
 
Wilt u er voor zorgen dat uw kind op de dagen dat ze gym hebben passende gymschoenen en kleding 
bij zich heeft. 
 
 
 
 



 
Vakanties en studiedagen 2020-2021 
 
Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari 2021 
Goede vrijdag: 2 april 2021 
Tweede paasdag: 5 april 2021 
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart + Vrije dag: 13 +14 mei 2021 
Tweede pinksterdag: 24 mei 2021 
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021 
 
Studiedagen en vrije dagen 2020-2021 
Maandag 5 oktober 2020 studiedag 
Vrijdag 22 januari 2021 studiedag 
Maandag 15 maart 2021 studiedag 
Dinsdag 25 mei 2021 studiedag 
Vrijdag 18 juni 2021 studiedag 
Vrijdag 16 juli 2021 leerlingen vrij, start zomervakantie 

 
 
      
Activiteiten Brede School 
  

Kijk voor activiteiten van de Brede School op www.bsgouda.nl 

 

 

 

 

Proefles Goudse Weekendschool voor leerlingen groep 7 en 8 

Op de Goudse Weekendschool ontdekken kinderen uit alle wijken van Gouda de wereld. Dat is goed 

voor hun algemene ontwikkeling, taalvaardigheid en zelfvertrouwen. Ook leren de 

kinderen beter samenwerken, communiceren en presenteren. Meedoen aan de Goudse 

Weekendschool is goed voor je toekomst! 

 

Ruim 60 leerlingen uit groep 7 en 8 uit alle wijken van Gouda volgen op zondag lesdagen. Niet over 

rekenen en taal maar over Gezondheidszorg of bijvoorbeeld Orde & Veiligheid. De 

leerlingen krijgen les van gastdocenten: een timmerman, advocaat of bijvoorbeeld de 

burgemeester. Er zijn 25 lesdagen per jaar. 

 

De lessen van de Goudse Weekendschool zijn gratis omdat enthousiaste bedrijven uit de Goudse 

regio en de gemeente Gouda de kosten betalen. 

Ben je nieuwsgierig naar de Goudse Weekendschool en zit je in groep 7 of 8? Meld je dan aan voor 

een proefles. Er is een proefles op zondag 13 september, zondag 20 september en zondag 

27 september. 

http://www.bsgouda.nl/


 

Opgeven voor een proefles kan via de website: 
https://goudseweekendschool.nl/meedoen-als-leerling/#aanmelden 

 

Meer informatie over de Goudse Weekendschool: www.goudseweekendschool.nl  of bel of app naar 

06 42 3377 86. 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoudseweekendschool.nl%2Fmeedoen-als-leerling%2F%23aanmelden&data=02%7C01%7Cadministratie.oostvogel%40degroeiling.nl%7C672f20d6ff454cf3112f08d8563c7baf%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637354165052433382&sdata=8s0ah5Ms0psx7Z7PauiPIPoWYAVLOZn4LyaIuo3tpyE%3D&reserved=0
http://www.goudseweekendschool.nl/

