Nieuwsbrief 4
27 oktober 2020

schooljaar 2020-2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel,
We hopen dat uw kind een fijne herfstvakantie heeft gehad. Wij zijn weer vol positiviteit
begonnen. Ik realiseer mij dat het in dit voorstukje van de nieuwsbrief vaak gaat over de bijzondere
tijd waar we nu in leven en alles wat we op school doen om te zorgen dat er ondanks de
Coronamaatregelen zo goed mogelijk onderwijs kan worden gegeven.
Deze week was meteen wel een uitdaging. Er waren meerdere collega's ziek en in afwachting van de
uitslag van hun test. Er zijn te weinig invalkrachten om ziekte op te vangen en we merken dat een
onbekende invaller op school ook ingewikkeld is. Het kost tijd om aan iemand te wennen, zeker bij
ons op school. Helaas moeten wij dus soms een klas thuis laten. We proberen dit zo eerlijk mogelijk
te doen (per toerbeurt) en echt als allerlaatste oplossing. Ik ben blij met het team en hun flexibiliteit.
Zij maken het mogelijk om het zo goed mogelijk te laten doorlopen.
Met de Coronapiek die er de komende weken nog aan zit te komen moeten wij ook alle zeilen
bijzetten. Dit kan dus betekenen dat er een onbekende juf of meester voor de groep staat of dat we
toch een groep moeten thuis laten. We hopen op uw begrip. En in tussentijd gaan we door met wat
echt belangrijk is; lesgeven aan uw kinderen!
Groeten, Margo Hondebrink

Agenda
4 december
19 december t/m 3 januari

Sinterklaas op school
Kerstvakantie

Schoolontbijt
Woensdag 4 november doen we weer mee met het nationaal
schoolontbijt.
De kinderen ontbijten die dag op school.
Graag een bord, beker en bestek meegeven naar school.
Zie voor meer informatie de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Schoolfruit
Beste ouders,
Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties
groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook
zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en
groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de
Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per
dag te halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum.
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school
en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op
www.euschoolfruit.nl.

Op naar een lekker en gezond
schooljaar!

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.

Doemiddag op de Gouwe voor groep 8 leerlingen
De kinderen van groep 8 kunnen zich via de website van de Gouwe aanmelden voor de Doemiddag
op De Gouwe op woensdag 11 november van 14.00 tot 16.00 uur.
De directe link naar het programma en het aanmeldformulier is:
https://www.degoudsewaarden.nl/de-gouwe/groep-8-de-gouwe_2020/
Tijdens de Doemiddag krijgen de kinderen een beeld van het programma Vakmanschap. Met
Vakmanschap kunnen de leerlingen direct aan de slag met een vak. Ze kunnen kiezen uit: de
Timmerklas, de Koksklas, de Techniekklas, de Ondernemersklas en de Health & Care klas.

Nieuws uit groep 5/6
Langzaam maar zeker wordt de klas in herfststemming
gebracht. De kinderen hebben van klei een slak gemaakt
en daarop een echt slakkenhuis “geplakt”. Door met
kurken te stempelen hebben de kinderen ook mooie
herfstbomen “geverfd”.

Donderdag voor de vakantie hebben de kinderen
van onze groep vanuit “De Brede school” een
(onverwachte) les over bloembollen gehad en
ook echte bloembollen rondom de school geplant.
We hopen dat het een gezellige bloemenzee zal worden in het voorjaar.
Deze week is Sulaiman in onze groep gestart. Welkom op “De Oostvogel” Sulaiman!

Groep 6/7
Deze week hebben we in de toekomst-kundeles aandacht besteed aan de bijzondere eigenschappen
van bodemdieren. Leerlingen hebben hierna een poster geschilderd van hun favoriete bodemdier.
Wat een creativiteit in deze groep !

Bericht van groep 1-2-3
De herfstvakantie is weer voorbij.
Maar de herfst nog lang niet!
Het was leuk om te horen dat
verschillende kinderen in de
vakantie naar het bos, het strand
geweest zijn, of hun papa geholpen
hebben, of lekker thuis gespeeld
hebben.
Wij zijn in groep 3 weer begonnen
met het herhalen van alle woordjes
en letters, maar ook leren we weer nieuwe letters. Fijn dat de kinderen in de vakantie geoefend
hebben. Zo kunnen we verder waar we gebleven zijn.
De kinderen hebben deze week het liedje van “De spin Sebastiaan” geleerd. Dat is best moeilijk, want
het is een HEEL lang lied. Ze krijgen het mee naar huis, zodat u het thuis samen met ze kunt “zingen”.
Ook hebben ze hard gewerkt aan een egeltje. Laat ze zelf maar vertellen hoe ze dat gedaan hebben.
Veel plezier samen. De juffen.

Nieuws uit groep 7/8B
Deze week stond Meester Pjotr voor de groep 7/8B omdat beide juffen ziek thuis zijn.
Voor de Meester een leuk moment om over zijn hobby/passie te hebben.
Tijdens de les geschiedenis hebben we het gehad over Muziek. De muziekgeschiedenis van Fonograaf
tot Mp3. De kinderen hebben een lekker dansje gezet rondom de pick-up.
Rick Astley - Never Gonna Give You Up.

Nieuws uit groep 4/5
Na een fijne herfstvakantie was het voor iedereen weer even wennen op school. Inmiddels wordt er
door de kinderen elke dag weer hard gewerkt aan rekenen, taal, lezen en spelling.
We proberen ook elke dag iets te oefenen. Dit noemen we dan: " het doel van de dag"
Met de kinderen wordt aan het eind van een dag besproken wat er goed ging, maar ook wat er nog
beter kan.
Een doel van de dag kan zijn; we werken zelfstandig, we luisteren naar elkaar, we doen aardig tegen
elkaar.
Van de week zijn wij
ook begonnen met
het maken van een
herfsttafel. Veel
kinderen hebben
leuke dingen
meegenomen en zoals
U op de foto kunt zien
is het heel mooi
geworden.
Met verf en onze
vingers hebben we handbomen gemaakt met bladeren in de
herfstkleuren: geel , rood , oranje en bruin.
In het praktijklokaal maken we een spinnenweb. Het ziet er heel
echt uit, net zoals een spin zijn web tussen de takken maakt in de
natuur.
Volgende week gaan we van alles leren over paddenstoelen ( hoe ze groeien, wat sporen zijn en
waarom je er zoveel ziet in de herfst).
Fijn weekend iedereen!
Groetjes van juf Pitty en juf Esther

In groep 6/7/8 is er voor de herfstvakantie aandacht besteed aan de oude Grieken, waarbij de
kinderen veel hebben geleerd. Alle kinderen hebben deze week de verwerkingsopdrachten aan de
juffen en aan elkaar gepresenteerd.

EHBO IN DE GROEPEN 7/8
Dinsdag hebben de groepen 7/8 A en B EHBO lessen gevolgd bij Meester Scott. Ze hebben de 5
belangrijkste regels geleerd:
1) Let op gevaar 2) Ga na wat er is gebeurd en daarna wat het slachtoffer mankeert 3) Stel het
slachtoffer gerust en zorg voor beschutting 4) Zorg voor professionele hulp 5) Help het slachtoffer op
de plaats waar hij ligt of zit.
Daarnaast hebben ze geleerd hoe ze een slachtoffer in een stabiele zijligging kunnen leggen en hoe je
moet reanimeren door te drukken op het borstbeen (van een pop). Mond op mondbeademing
konden we niet oefenen vanwege de corona-maatregelen. Dat vonden de kinderen HELEMAAL niet
erg!
Als laatste mochten ze elkaar verbinden met heus verband.
Het was niet alleen een hele leuke les maar vooral ook leerzaam.

Vakanties en studiedagen 2020-2021
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 Kennismaking met EHBO.
Voor inschrijven en informatie kijk op
https://www.bsgouda.nl/nc/programma/goverwelle/

Uitnodiging
Webinar

Tieners en sociale druk & groepsdruk
Donderdag 19 november 2020
van 20.30 tot 21.30 uur
Voor ouders van kinderen van 10 tot 18 jaar

De puberteit is een roerige tijd. Jezelf leren kennen, je staande houden en je plek vinden tussen
leeftijdsgenoten én omgaan met alle verwachtingen van ouders, anderen en sociale media. Er wordt
steeds meer druk op jongeren gelegd en dat valt niet altijd mee.





Hoe zorg jij er als ouder voor dat je de sociale
druk voor je kind niet te hoog maakt?
School, studie en social media staan in het
teken van presteren en voldoen aan het
ideale plaatje. Hoe begeleid je je kind hierbij?
Wat maakt dat tieners zo gevoelig zijn voor
groepsdruk en hoe leer je je kind hiermee
omgaan?

In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je computer volgt) geeft kinderpsycholoog en
opvoedkundige Tischa Neve jullie veel voorbeelden en praktische tips die je direct in de praktijk kunt
toepassen. We staan stil bij onze rol als ouders bij de sociale druk die kinderen kunnen voelen.
We kijken naar wat je zelf kunt veranderen en hoe je je kinderen kunt ondersteunen en begeleiden
rond sociale druk en groepsdruk.
Aanmelden:
Wil meer weten over wat je kan doen als je tiener sociale druk of groepsdruk voelt?
Meld je dan gratis aan voor het webinar ‘Tieners en sociale druk & groepsdruk’ via www.cjgcursus.nl of
via deze link.

T.o.M. training
De T.o.M.-training is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen die moeite hebben met het
aangaan en onderhouden van sociale contacten. Vaak hebben deze kinderen geringe interesse in
anderen of vinden zij het lastig om emoties bij zichzelf en anderen te herkennen. T.o.M. betekent:
Theory of Mind, theorie van het denken. De training wordt aangepast aan het niveau en de
interesses van de deelnemers.
Doel waar o.a. aan gewerkt wordt is: Sociaal inzicht en emotieherkenning van deelnemers
ontwikkelen
Voor wie
De cursus is bedoeld voor kinderen uit groep 4 of 5 (ongeveer 8/9 jaar). Zij hebben een (vermoeden
van een) stoornis in het autistisch spectrum of hebben moeite met het begrijpen van of reageren op
emoties. Daarbij kunnen zij angstig of agressief worden in sociale situaties.
Er kunnen maximaal 6 kinderen deelnemen uit de gemeente Gouda.
De cursus wordt gegeven door twee trainers van MEE Midden-Holland, namens het Centrum voor
Jeugd en Gezin Gouda.
Kosten
Geen
Waar en wanneer
Locatie: Nelson Mandela Centrum, Gouda
Data: De training bestaat uit 6 bijeenkomsten en een ouderavond Maandag 9, 16, 23 en 30
november 2020 Maandag 7 en 14 december 2020
Tijd: 16.00 - 17.00 uur
De ouderavond is op donderdag 5 november van 19.00 - 20.00 uur
Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden.
Informatie en aanmelden Kijk voor meer informatie op onze website: www.cjggouda.nl/agenda
Of neem contact op met Esther Huisman via 0646278827
Aanmelden kan via mail: servicebureau.mh@meeplus.nl
Na aanmelding ontvangt u een informatiepakket over de T.o.M. training en een uitnodiging voor een
intakegesprek bij u thuis of online.

