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Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

Maandag waren de kinderen vrij en hadden wij als team een studiedag. Even wennen om elkaar 
alleen maar digitaal te spreken. We hebben met het team het schoolplan 2020-2024 besproken. In 
dit plan staat waar we als school de komende jaren aandacht aan gaan besteden. Het is best 
ingewikkeld om 4 jaar vooruit te kijken, dus we hebben ons vooral gefocust op de komende 2 jaar.  
Ook hebben we stil gestaan bij de communicatie met ouders, vooral omdat we u in de Coronatijd 
minder zien en spreken. Als het gaat om de algemene zaken uit de klas, hebben we afgesproken dat 
elke 2 weken een stuk in de nieuwsbrief verschijnt van alle klassen. Na de herfstvakantie worden alle 
ouders uitgenodigd voor een gesprek! Dit gebeurt digitaal of telefonisch. In dit gesprek evalueren we 
de eerste periode op school. Mocht u vragen hebben over uw kind dan kunt u tussendoor altijd even 
contact opnemen. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder goed geïnformeerd bent!  
Op de studiedag hebben wij ook uitgebreid stil gestaan bij ons als Kanjerschool. Hoe zorgen we er 
voor dat alle nieuwe kinderen zo snel mogelijk weten wat de kanjerregels zijn en wat we van elkaar 
verwachten? In elke klas worden kanjerlessen gegeven en willen u als ouders daar ook meer bij 
betrekken zodat u thuis ook weet hoe wij dit op school met elkaar uitdragen.  
Dus genoeg te doen voor de komende periode! Ik wens u een fijn weekend. 
 
Groeten, Margo Hondebrink 
 
 

Agenda 

17 oktober t/m 25 oktober  Herfstvakantie  

 

 
 

Luka geboren! 
 
Dinsdag 6 oktober is Luka geboren. 
 
Luka is de zoon van juf Wendy en haar man Jeffrey. 
 
Met moeder en kind gaat alles goed! 
 
Wij wensen juf Wendy, Jeffrey en Luka heel veel geluk! 
 
 
 
 
 
 



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 vanuit de MR 
 
Afgelopen dinsdag 6 oktober hebben we de eerste MR vergadering gehad van dit schooljaar. 
We hebben het Schoolplan van 2020-2024 met elkaar besproken. Ook het werkverdelingsplan van dit 
school jaar is besproken en daarna goedgekeurd.  
We hebben met elkaar een vergaderrooster opgesteld. Op de volgende data vergadert de MR: 

 17-11-2020 
 19 -01-2021 
 02-03- 2021 
 11-05-2021 
 28-06-2021 

De vergaderingen zijn openbaar voor ouders/ verzorgers en collega's , U kunt aansluiten als U 
interesse heeft. 
Vraag wel even na of we vergaderen in de koffiekamer van de Oostvogel of via Teams.  
U bent van harte welkom! 
 

Groep 7/8A 
Wij hebben project gedraaid. Ons onderwerp was Monniken en Ridders. Tijdens het project hebben 
wij een katapult gemaakt en geschreven met Oost-Indische inkt. Alle leerlingen hebben met webpad 
allemaal informatie opgezocht en op het eind hebben ze een powerpoint over het onderwerp 
gemaakt. Het was weer een succes. 

Cassidy, Donna en Ansuha hebben zelf een stukje geschreven over de afgelopen 2 weken: 

Juf was ziek. De juf moest zich laten testen. Omdat de juf keelpijn had en de juf was gelukkig negatief 
getest! Toen kwam juf Esther invallen. We hadden een eind van de dag Verkeer gedaan en daarna 
gingen we lekker naar huis toe! Het was een leuke dag. zonder juf!     Anusha 

We hebben met de hele klas dingen gedaan over de middeleeuwen: ridders en de monniken en de 
middeleeuwen. Juf Jacqueline was ziek ze moest een corona test doen toen waren wij vrij . 

Juf Jacqueline moest naar het ziekenhuis, want ze ging een iets met haar oog doen en toen kwam ze 
eigenlijk niet naar school. Maar ze moest wel naar school want ze mocht niet komen van het 
ziekenhuis, want ze was ziek (verkouden) dus ook al heb je een Corona test gedaan, ze mocht niet 
naar ziekenhuis voor haar oog, dus ze ging weer terug naar school. Juf Margo had een meester al 
gebeld en toen stonden de meester en de juf voor de klas. 
Donna 



Wij hebben 2 leerlingen uit 7/8a in de leerlingenraad Bilal en Cassidy. En er zijn nog 4 leerlingen in de 
leerlingenraad Finn, Floris, Mathijs en Arinka. 
We gaan er een leuk jaar van maken. 
Cassidy 

 
Nieuws uit groep 5/6 

Deze week begon pas op dinsdag. Op woensdag hadden we 

praktijklokaal, waar we van alles hebben geleerd over het 

menselijk lichaam. De kinderen vonden het erg interessant. 

Op donderdag zijn de eerste kinderen begonnen met het 

maken van toetsen. Vrijdag was een hele bijzondere dag. 

We gingen ’s ochtends samen met groep 6/7 naar “De 

Garenspinnerij”. Daar gingen we luisteren naar “De 

verhalenverteller”. Hij vertelde ons het verhaal van het 

beroemde boek: “De brief voor de koning”. Het was 

bijzonder knap, want deze verteller, vertelde in één uur het 

spannende ridderverhaal van Tiuri. Het boek heeft wel 470 

bladzijden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws uit groep 4/5 
 
De afgelopen 2 weken zijn 
voorbijgevlogen! 
Vorige week is er met heel veel 
plezier en enthousiasme gewerkt 
aan het project. 
Onze groep had als thema:  
De jagers en de boeren. 
 
De kinderen hebben geleerd hoe de 
jagers en de boeren leefden en wat 
zij gebruikten om aan eten te 
komen of om hun kleding te 
maken. De jagers woonden in 
hutten of tenten. De boeren 
maakten hun eigen huis van takken 
en leem of poep! De kinderen 
hebben zelf ook zo'n muurtje 
gevlochten met takken. En speren 
en kettingen gemaakt.  
 
We hebben geleerd dat de mensen 
toen nog niet konden schrijven. Er 

waren nog geen letters, maar ze maakten wel tekeningen in grotten en vertelde elkaar verhalen. Alle 
kinderen hebben ook een prachtige projectmap gemaakt waarin alles zit waarover de kinderen 
geleerd hebben. Zodat U thuis samen nog even kunt napraten over het project. 
Bij de lessen van de Kanjertraining gaat het over pesten, plagen en ruzie. Wat zijn de verschillen? 
Hoe gaan we ermee om en wat kunnen we doen om het op te lossen. De kinderen weten het verschil 
tussen pesten en plagen en kunnen al goed oplossingen bedenken. 
Elke week is er ook in groep 4/5 een kind dat heel veel complimentjes van zijn klasgenoten krijgt in 
de Complimentenkring. Hij of zij mag daarna de 3 mooiste kiezen en die hangen we dan op in de 
klas. 
Deze week is er ook een start gemaakt met de Boom toetsen. 
De kinderen vonden het best spannend en hebben erg hun best gedaan. 
 
Groetjes van juf Pitty en juf Esther 
 
 



Groep 7/8B 

In de projectweek is de groep aan de slag 

gegaan met het thema IJstijd. De kinderen 

hebben hard gewerkt aan het maken van een 

woordweb, het zoeken van eigen informatie, 

het verven van een mammoet en het maken 

van een grottekening. Vandaag hebben de 

kinderen de werkstukken mee naar huis 

gekregen.  

Deze week was het terug naar gewoon. We 

hebben het normale rooster gevolgd. Op 

dinsdag stond het praktijklokaal op het 

rooster. Daar hebben de kinderen geleerd over 

het menselijk lichaam. Naast een proefje over 

het meten van de hartslag was er informatie 

was er informatie over de 

spijsverteringsorganen. Er konden ook twee 

spellen gespeeld worden: Dr. Bibber en een 

versie van Twister gebaseerd op het menselijk 

lichaam.  

Donderdag zijn we aan de slag gegaan met 

potlood, verf en een schaar. Zie hiernaast het 

resultaat.  

 

Fijn weekend! Juf Pamela & Juf Bianca 

 

 

 
 
 

Groep 6/7/8 Vuurvogel 
De zijn dit schooljaar begonnen met het rekenen in Snappet. De kinderen werken hard aan hun 
doelen. Van bijna alle kinderen zijn inmiddels de ‘vorderingenpoppetjes’ te zien! Vraag uw kind hier 
maar eens naar. 

Vorige week hebben de kinderen hun taalproject gepresenteerd aan de klas. Groep 8 had mooie 
reisfolders over China gemaakt, groep 7 had een stripverhaal getekend (en geschreven) en groep 6 
las zelfgeschreven verhalen voor. 

Op dit moment wordt er in de klas (en door sommige kinderen ook thuis) nog hard gewerkt aan het 
project over de oude Grieken. Dinsdag merkten we tijdens een Kahoot dat er al heel goed is 
geoefend op het Griekse alfabet. We merkten ook dat de kinderen heel goed kunnen kliederen; wat 
wordt er lekker geknutseld aan de papier-maché amfora’s! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 1-2-3 

Wat hebben wij gedaan??? 

Het thema van Ridders en Jonkvrouw hebben we vorige week afgesloten met een tentoonstelling in 
de aula. Het was een gezellige week. De jongens hebben helmen, zwaarden en schilden gemaakt. 
Onze jonkvrouw heeft een echte jonkvrouw hoed gemaakt met daarbij een handspiegeltje. Ook 
hebben we natuurlijk gelezen, gerekend kastelen gebouwd en ridderspelletjes gedaan. 

Deze week zijn we weer meer het “gewone” werk gaan doen. Leeslessen, rekenlessen, maar ook 
vingerverven en een kniples. En tijdens de gymles van donderdag hadden we een invalmeester. Het 
was een leuke les. Met o.a. springen op de trampoline, slingeren aan de touwen, hoogspringen met 
de springplank en spelletjes. 

Volgende week gaan we starten met een nieuw thema in de klas: De Boom in de herfst. 

 

 

 

 

 



Groep 6/7 

Na de projectweek over Jagers en boeren, volgde een korte 

schoolweek van 4 dagen. Enkele leuke activiteiten van deze 

week:  

In de lessen “toekomstkunde” hebben de leerlingen gewerkt aan 

een voice-over bij een korte natuurfilm. Het speelde zich af in de 

savanne. Het was een opdracht waarbij de leerlingen met hun 

Chromebook werkten met twee tabbladen. Eentje om de film te 

bekijken en de ander om zelf de tekst te kunnen typen.  

 

De les in het praktijklokaal 

ging over organen. De 

leerlingen hebben hun 

hartslag gemeten, 

orgaantwister gespeeld, dokter Bibber en door het maken van 

werkbladen goed nagedacht over de werking van het menselijk 

lichaam. 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdagochtend zijn we naar cultuurhuis De 

Garenspinnerij gegaan om een vertelvoorstelling te 

zien over “De brief van de koning”. 

 

 

Nogmaals vanaf deze plek dank voor de vele ouders die zorg 

hebben gedragen voor het vervoer ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stagiaires stellen zich voor  

Hallo allemaal, ik ben Jaan en ik loop komend half jaar stage bij juf 
Pamela en juf Bianca in groep 7/8. Ik zit in mijn derde jaar van de 
ALPO in Utrecht. Dat is de pabo plus onderwijswetenschappen op 
de universiteit. Ik wil daar meester mee worden, maar heb dan ook 
een extra diploma waarmee ik nog alle kanten op kan. Ik ben 20 
jaar en ik kom uit Rotterdam, maar ik woon ondertussen alweer 
bijna 2 jaar tussen de studenten in Utrecht. Mochten jullie vragen 
hebben, je kan me altijd aanspreken, ik loop op woensdag en 
donderdag hier rond. 

 
 
 
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 
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 Sportcampus, Kleuterdans, Puur en gezond koken, Rots & 

Water training.  

Voor inschrijven en informatie kijk op 

https://www.bsgouda.nl/nc/programma/goverwelle/ 

 

 

 

http://www.bsgouda.nl/
https://www.bsgouda.nl/nc/programma/goverwelle/


 

 


