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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel,
De eerste vier weken van het schooljaar zijn alweer voorbij. Wat gaat de tijd snel. Van heel mooi
weer en tropische temperaturen, met een waterijsje op het plein, naar guur weer met regen.
Zoals vandaag een leerling zei; het is weer tijd voor chocolademelk met slagroom! Maandag kregen
wij het bericht dat de leerlingen van 12 jaar en jonger ook met verkoudheidsklachten naar school
mogen komen. We hopen dat het de komende periode goed blijft gaan.
Het blijft een puzzel om elke dag weer de bezetting rond te krijgen met collega's die verkouden thuis
zijn, wachten op de uitslag van de test. Gelukkig heeft de Groeiling een kortere procedure geregeld
voor medewerkers zodat de wachttijd verkort wordt en de medewerkers weer sneller aan het werk
kunnen als de test negatief is. Gelukkig gaat het meeste gewoon door en hopen we dat de leerlingen
er zo min mogelijk last door ervaren. Komende week wordt het een heel andere week. We hebben
een projectweek! Verderop in de nieuwsbrief leest u alle thema's die aan bod komen. En als laatste
zou ik u aandacht willen vragen voor de ouderbijdrage (vrijwillig). De ouderraad zet dit geld in voor
de projectweek, Sinterklaas, sportdag en afsluiting van het schooljaar zodat er voor alle leerlingen
iets extra's gedaan kan worden. Dus mocht u het kunnen missen dan erg graag! Alvast dank namens
alle kinderen! Ik wens u een heel fijn weekend!
Groeten, Margo Hondebrink
Rocco
Vanmiddag is Rocco, onze baardagame, overleden.
Rocco is 9 jaar geworden en heel veel leerlingen hebben altijd met veel
plezier naar hem gekeken.
We zullen Rocco begraven in de omgeving van de school.
Rust zacht Rocco.

Agenda
28 september t/m 2 oktober
30 september t/m 11 oktober
5 oktober
17 oktober t/m 25 oktober

Projectweek
Kinderboekenweek
Studiedag, leerlingen vrij
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.
Kinderboekenweek / projectweek
Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het teken van de geschiedenis. Het thema is En toen?
Op school gaan we de komende week hier mee aan de slag. Elke groep heeft een thema gekozen.
Groep 1/2/3 heeft als thema: Ridders en Jonkvrouwen.
Groep 4/5 gaan het hebben over jagers en boeren.
Groep 5/6 weet straks alles over de Grieken en Romeinen
En net als groep 4/5 gaat groep 6/7 zich ook bezig houden met jagers en boeren.
Groep 7/8 A werkt aan monniken en ridders en groep 7/8B gaat nog een stukje verder terug in de
IJstijd. En Vuurvogel groep 6/7/8 gaan de oude Grieken verder uitdiepen.
We starten in de klassen met een gezamenlijk
boek.
Gaandeweg de week wordt er naar een
tentoonstelling toegewerkt die vrijdag in de aula
samen komt. Helaas kunnen we u als ouders niet
uitnodigen om deze tentoonstelling te komen
bekijken. We zorgen er voor dat het eindresultaat
op de website wordt gezet zodat u het thuis met
uw kind kan bekijken. Alle leerlingen gaan de
tentoonstelling wel per groep bekijken! We zijn
benieuwd wat er allemaal ontdekt gaat worden
komende week!

Leerlingenraad schooljaar 2020-2021
Donderdag was de commissie
leerlingenraad bij elkaar om de nieuwe
leerlingenraad te kiezen.
Dat was nog niet makkelijk.
De commissie had veel sollicitatiebrieven
gekregen. De brieven zijn gelezen en veel
leerlingen hadden hele mooie ideeën
opgeschreven over wat zij graag zouden
willen bereiken in de raad.
De namen op de poster zijn de kinderen die
zijn gekozen. De voorzitter van de raad
heeft deze prachtige poster gemaakt zodat
de hele school nu ook weet wie in de raad
zitten.
In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich
verder voorstellen en ook vertellen wat zij
dit schooljaar belangrijk vinden om te doen.

Nieuws vanuit de leukste groep 5/6 van de school…..
Deze week stond bij het praktijklokaal de “ei-challenge”
centraal. In drie groepjes moesten de kinderen overleggen
hoe je met behulp van slechts zes materialen een ei van
ongeveer drie meter hoog kon laten vallen, zonder dat hij
breekt. Er werd goed overlegd en de resultaten waren
wisselend. Twee groepjes wisten
het ei heel te houden en bij het
derde groepje sneuvelde het ei
helaas. Het was in ieder geval een
leerzame en leuke opdracht.
Volgende week starten we met de
projectweek die is gekoppeld aan
de Kinderboekenweek. Het boek “De steen en de tijd” zal centraal staan
binnen ons thema. In de groep gaan wij het hebben over de Romeinen.
Naast het knutselen van Romeinse zuilen en bouwwerken leren we ook
over de geschiedenis van de Romeinen. We hopen op een leuke en
leerzame projectweek.
Tot zover het nieuws uit de groep.

Juf Ilenny en meester André

Stagiaires stellen zich voor
Hi!
Mijn naam is Kimberley en ik loop sinds deze maand stage in groep
5/6 bij juf Ilenny op de vrijdag.
Naast mijn werk als apothekersassistent volg ik voor mijn
minor deeltijd het eerste jaar van de PABO en combineer ik dit met
mijn stage aan de Oostvogel.
In mijn vrije tijd voetbal ik in competitieverband en ik houd erg van
reizen en nieuwe plekken ontdekken.
Ik hoop op een heel leuk en leerzaam jaar op de Oostvogel!
Groetjes Kimberley.

Buiten praktijkles.
Door Malin van Rooijen en met de hulp van Sacha
Wij hadden, in groep 6/7/8 van de Vuurvogel, deze week een buiten les.
Eerst werd er gerend, de groepjes moesten een maatbeker vullen met water de inhoud moest
minimaal 1000 ml zijn. Als tweede opdracht moesten de 2 groepjes een hoeveelheid water afmeten.
Er waren twee zakken waar een bepaalde hoeveelheid water in moest met de hulp van materiaal.
De groepjes waren allebei even goed.

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
Bijvoorbeeld Action painting, Fit & Fun, Kidzclub en Houtbewerking.
Voor inschrijven en informatie kijk op
https://www.bsgouda.nl/nc/programma/goverwelle/

