
                 

Nieuwsbrief  5             schooljaar 2020-2021          

13 november 2020 

 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

Vorige week hebben wij als school meegedaan aan het nationaal schoolontbijt.  
Wij doen elk jaar mee omdat we het praten over gezond eten en bewegen belangrijk vinden. En hoe 
leuk is het om samen te ontbijten en na te denken over wat we eigenlijk allemaal eten op een dag. 
We bespraken wat nou eigenlijk gezond is voor je en wat niet zo gezond is, en waarom niet. We 
kwamen er ook achter dat het soms best lastig is om dat te bepalen.  
Daarnaast zijn wij ook dit jaar weer ingeloot voor schoolfruit, zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft 
kunnen lezen. Vanaf deze week krijgen wij elke week voor alle klassen fruit. Een gezellig moment en 
meteen gezond! 
 
Gisteren hebben we de school in Sinterklaassfeer gebracht. Met dank aan ouders uit de ouderraad 
die hebben geholpen. Gelukkig kunnen we het feest (in aangepaste vorm) nog steeds vieren. We 
houden u de komende periode op de hoogte van alle plannen. 
Voor nu wens ik u een fijn weekend! 
  
Met vriendelijke groeten,  Margo Hondebrink 
 

 

Agenda 

4 december  Sinterklaas op school 

19 december t/m 3 januari Kerstvakantie  

 

 
 
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. 
 
 
 
 



De leerlingenraad  

Ook dit jaar hebben we een leerlingenraad. We 

hebben 6 kinderen in de raad zitten, uit elke 

groep zit er iemand in de leerlingenraad. We 

bespreken allerlei schoolzaken en ideeën om b.v. 

de school nog beter of leuker te maken. We zijn 

nu begonnen met een enquête. Dit is een 

vragenlijst die iedereen op school mag invullen. 

Vanaf volgende week krijg je deze vragenlijst!!! 

Cassidy, Bilal, Arinka, Floris, Mathijs en Finn. 

 Finn staat helaas niet op de foto omdat hij ziek 

thuis was, volgende keer komt hij ook op de foto. 

De leerlingenraad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nieuws uit groep 4/5 
 

 
 
De afgelopen 2 weken hebben de kinderen weer veel gedaan! 
Ze hebben geleerd dat paddenstoelen sporen hebben en hoe ze groeien. En dat ze houden van nat 
weer. Veel paddenstoelen zijn giftig, dus je moet er wel voorzichtig mee zijn. Bij de Kanjerlessen 
hebben ze het verhaal gehoord over juf Charlotte. Daarna hebben we besproken met elkaar dat je 
opeens heel anders kan doen als er een andere juf of meester in de klas is. 
De kinderen hebben van de week ook voor het eerst gewerkt in hun Kanjerwerkboek en vonden dat 
heel leuk. We verheugen ons op de komst van Sinterklaas en zijn pieten komende zaterdag en kijken 
nu al elke dag naar het Sinterklaasjournaal. 
 
Groetjes van juf Pitty en juf Esther 



Nationaal schoolontbijt: groep 7/8A 

Het ontbijtpakket was dit jaar lekker uitgebreid! Kinderen konden kiezen uit 

volkorenbrood, -bolletjes en -krentenbollen, volkorencrackers,  halvarine, 30+ kaas, 

appelstroop, yoghurt, melk, thee, groente en fruit. Zoals elk jaar is het 

gevarieerde  pakket samengesteld volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. 

Kinderen kregen niet alleen een gezond ontbijt, ze leerden ook alles over die gezonde 

start van de dag met allerlei lesmateriaal en filmpjes. 

De kinderen hebben genoten van het ontbijt zoals je kan zien op de foto’s! Het meest bijzondere was 

dat Levin, die thuis zat met een geblesseerde enkel, mee kon doen via het digibord.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.schoolontbijt.nl/ontbijtpakket


Groep 4/5 werd de afgelopen maandag twee keer verrast met een krijtconcert. De eerste les hebben 

we geluisterd naar verschillende muziekinstrumenten en mochten de kinderen raden welke naam ze 

hadden en wat het verschil was tussen de instrumenten. Ook zijn we bezig geweest met de vraag 

welke kleuren de muziekklanken in ons hoofd gaven. De kinderen mochten dit met krijt op een blad 

papier zetten. 

Wie het wilde 

mochten zelfs 

even de tuba 

uitproberen!  

 

 

 

De tweede les mochten de kinderen hun eigen muziekstuk 

tekenen terwijl meester Jaap 4 instrumenten bespeelde. Elk 

muziekstuk dat getekend was werd daarna door hem gespeeld. 

Wat was het gaaf om te luisteren naar het muziekstuk over een 

getekende kraai! We konden allemaal de kraai in de muziek 

terugkomen. Ook hoorden we een muziekstuk over Sinterklaas.. 

en over een dinosaurus en over nog veel meer. De kinderen 

hebben genoten! 

 

 
 
 
 
 

 
Nieuws uit groep 1/2 en 3 

Maandag 2 november hebben de groepen 1, 2 en 3  een les over bodembeestjes gehad.                   

Een mevrouw van de brede school kwam naar school en heeft vertelt over bodembeestjes. Dit zijn 

b.v. slakken, regenwormen of een pissebed. Natuurlijk zijn we daarna, met een emmertje en lepel, 

op zoek gegaan naar deze beestjes. Zoals je op de foto’s kan zien hebben we buiten hard gezocht 

naar de bodembeestjes. We 

hebben er heel veel gevonden, 

pissebedden, wormen maar ook 

een duizendpoot!   

 



Op woensdag 4 november was er het nationale schoolontbijt. 

Wat heeft groep 1 , 2 en 3 heerlijk zitten smullen. We hadden 

een grote ontbijttafel gemaakt en de kinderen mochten hun 

eigen broodjes smeren, eieren pellen en natuurlijk alles heerlijk 

opeten. Het was lekker en erg gezellig. 

  

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 5/6 

De afgelopen weken hebben we naast de vakken, zoals  rekenen en taal ons bezig gehouden met 
teken- en knutselopdrachten rondom de herfst. Vorige week woensdag hebben we heerlijk genoten 
van het Nationaal schoolontbijt. In het praktijklokaal zijn prachtige spinnenwebben gemaakt. 
Vandaag gaan ze mee naar huis, dus hopelijk ziet u een exemplaar in het echt. 

 

Deze week hebben de kinderen van kranten een 
brug gebouwd. Dat was een hele uitdaging: 
samenwerken, samen bedenken wat maakt een 
brug stevig en dan ook daadwerkelijk een brug 
maken. 

In de groep hebben we een echte 
voorleeswedstijd gehouden, waarbij kinderen 
zich aan konden melden en heeft iedereen 
tijdens het voorlezen stemformuliertjes ingevuld. 
Sulaiman kwam als winnaar uit de bus! 

 

Groeten uit groep 5/6 

 

 



Groep 6/7 heeft de afgelopen weken genoten van de knutselopdrachten in de praktijkruimte. Zo 
werden er spinnenwebben gemaakt tussen takken met een vette spin erin. Ook werden er stevige 
bruggen gemaakt van krantenpapier. 
De gymlessen van meester Roel vallen erg in de smaak; de toestellen worden op een uitdagende 
manier gebruikt. Met veel plezier doen de leerlingen de uitgezette circuitjes. 
De leerlingen hebben de topografie van Zuid-Holland goed geoefend. De kahoot-kwis hierover was 
een goede test om te kijken of de leerlingen het goed beheersten. 
We hebben dit onderdeel deze week afgesloten met het spelen van een kwartetspel. Ook voor jullie 
te downloaden op: https://www.internetwijzer-bao.nl/document/kwartet_zuid_holland  
Veel speelplezier thuis! 

     
 
Ook deze week had groep 7/8 B weer een 
leuke gymles bij meester Roel! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.internetwijzer-bao.nl%2Fdocument%2Fkwartet_zuid_holland&data=04%7C01%7Cadministratie.oostvogel%40degroeiling.nl%7Cc89f795259a04fddc15308d8874737eb%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637408087238470888%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mfFkZCs9SWEZzeFmjnwwI5jU2L4DtsIoCYMpsa4A12U%3D&reserved=0


In groep 6/7/8 waren deze twee weken veel leuke dingen: 

 Vorige week woensdag deden Boaz, Floris en Quinten namens onze school mee aan de 

SlimmerIQuiz. Dit vertelt Boaz hierover: Wij hebben op 4 november de Scholenstrijd gedaan van 

de SlimmerIQuiz. Met behulp van lekkere broodjes en cake hebben we hem nog best goed 

gedaan. Het was een gezellige middag. 

 Vorige week donderdag hadden we de voorleeswedstrijd in de klas. We hebben vijf mooie 

voorleesverhalen gehoord. Boaz was uiteindelijk de winnaar; hij las voor uit het boek 

“Oorlogsgeheimen”. Volgende week vertegenwoordigt hij onze klas in de schoolfinale. 

 Dinsdag hebben we een vliegwedstrijd gehouden op het plein. In het kader van ons 

Vuurvogeltijd-project over vliegen, deden we allerlei proefjes over luchtdruk en vouwden we 

vliegtuigjes. Die vliegtuigjes moesten natuurlijk wel getest worden… Dat hebben we heerlijk 

buiten in het zonnetje gedaan. Extra fijn was dat de kinderen elkaar en de juf hielpen met 

vouwen! 

Donderdag was een dubbelleuke dag:  

 ’s Ochtends zochten we buiten bodemdiertjes die we binnen onder de microscoop legden om te 

onderzoeken. Dat bleek best lastig, want ze wilden niet stil blijven zitten. 

 Donderdagmiddag kregen we een gastles over wiskundige vormen, door Jeanine Kouijzer. De 

kinderen hebben prachtige kunstwerkjes gemaakt. Binnenkort krijgen we nog een les van 

Jeanine, dus wie weet wat we nog meer gaan leren! 

Tussen al deze bijzondere activiteiten door wordt er hard gewerkt aan de Bareka-toets en door 

groep 7 en 8 aan de CITO-toetsen. De kinderen werken hier serieus aan. Na afloop bekijken ze 

samen met de juf de resultaten. De juffen zijn trots dat bijna alle kinderen hieruit inmiddels zelf hun 

leerdoelen benoemen! De komende tijd kan hier gericht aan worden gewerkt. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op donderdag 19 november a.s. organiseert het CJG het webinar ‘Tieners en sociale druk & 
groepsdruk’. 
Dit webinar wordt gegeven door Tischa Neve, bekend kinderpsychologe en opvoedkundige en is voor 
alle ouders van kinderen tussen de 10 en 18 jaar in Hollands Midden. 
Hierbij de link naar de website. 
  
  
Op maandag 23 november a.s. organiseert het CJG de CJG-online cursus Speels en positief 
opvoeden. 
Tijdens de cursus gaan we in op de thema's zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en veerkracht bij 
kinderen. 
Je hoort waarom kinderen soms niet reageren zoals wij dat zouden willen en hoe je het beste met 
lastige situaties om kunt gaan.   
Je krijgt bruikbare tips en handvatten zodat je kleine problemen op tijd kunt oplossen. Hierbij 
de link naar de website. 
  
 

  
 
 
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 

Voor inschrijven en informatie kijk op 

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

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghm.nl%2Fshowcourses.asp%3Fweb_id%3D221%26cur_id%3D3390%26ForcePreview%3Dcursus&data=04%7C01%7Cadministratie.oostvogel%40degroeiling.nl%7C7b5968633b5d46d42ad608d887b6e57e%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637408566889829838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zw64YjNzZkCN%2FlZEiSBWbs7MhQxGnzc0ruIub3c%2FEwI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjggouda.nl%2Fcursussen%2Fstart-cjg-cursus-speels-en-positief-opvoeden---gouda---online%2F-1%2F1826%2F58266&data=04%7C01%7Cadministratie.oostvogel%40degroeiling.nl%7C7b5968633b5d46d42ad608d887b6e57e%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637408566889829838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LSc2yUZB0HNjxvdPq%2FLHH302txs6MlN3EebeJwyGnzQ%3D&reserved=0
http://www.bsgouda.nl/
https://www.bsgouda.nl/nc/programma/goverwelle/

