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schooljaar 2020-2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel,
Afgelopen week was de voorleeswedstrijd op school. De 5 leerlingen uit de middenbouw en
bovenbouw die in hun eigen klas hadden gewonnen lazen hun verhaal voor de jury.
Ik had de eer om samen met juf Resie en juf Lydia de jury te zijn. Het was ontzettend leuk om te zien
en te horen hoe goed deze leerlingen hebben voorgelezen. Uiteindelijk heeft Boaz gewonnen en zal
hij onze school vertegenwoordigen bij de Goudse voorleeswedstijd in de Chocoladefabriek.
Ook is het extra feestelijk op school met allerlei Sint activiteiten. Er worden prachtige dingen
gemaakt, en groep 1/2/3 is naar het museum geweest. De plek in Gouda waar de Sint regelmatig is.
Vrijdag 4 december zal de Sint een bezoek brengen aan onze school. Anders dan andere jaren vieren
we het niet met z'n allen in de aula maar zal de Sint langs alle klassen gaan om de kinderen te
spreken en ze een kadootje te geven. De oudere kinderen werken aan surprises en kadootjes voor
elkaar! Ik wens een u hele fijne sinterklaastijd!
Met vriendelijke groeten, Margo Hondebrink
Covid-19
De afgelopen week zien we een grotere groep kinderen met klachten op school. Ik wil u vragen om
goed de richtlijnen van het RIVM te volgen. Als uw kind klachten heeft laat uw kind dan niet naar
school komen. Er wordt geadviseerd om een kind vanaf 13 jaar te laten testen met klachten. Als
school kunnen we bij een grote groep met klachten ook aan u vragen om uw kind te laten testen.
Een kind is thuis als:
* hij/zij koorts of andere Covid-19 klachten heeft
* hij/zij een huisgenoot heeft met bevestigde Covid-19
* hij/zij een huisgenoot heeft met koorts (boven de 38 graden) en/of last heeft van benauwdheid
Mocht u willen overleggen wat in uw geval noodzakelijk is kunt u ook altijd contact met ons
opnemen.
Agenda
4 december
18 december
19 december t/m 3 januari

Sinterklaas op school
School tot 12.00 uur, middag start kerstvakantie
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.

Voorleeswedstijd de Oostvogel
Vorige week was de voorleeswedstrijd!
Eldad, Alan, Boaz, Sulaiman en Arinka waren de winnaars van hun eigen klas en mochten aan de jury
voorlezen. Het was ontzettend leuk om te horen! We hadden echt 5 fantastische voorlezers bij
elkaar! Het was spannend omdat iedereen zijn eigen stijl had. Leuke spannende verhalen werden er
gelezen, ook verhalen met veel informatie. De jury heeft er zelf ook nog wat van geleerd! Ook deze
wedstrijd was weer net wat anders dan vorig jaar. De jury en de voorlezers zaten in de aula. En de
voorlezers mochten één vriendje of vriendinnetje meenemen om hen aan te moedigen. De rest van
de leerlingen kon de wedstrijd in de klas volgen op het Digibord!
Uiteindelijk werd Boaz gekozen als winnaar!
Gefeliciteerd Boaz!!!!

Nieuws uit groep 6/7
Inmiddels slaat de sinterklaaskoorts ook toe in groep 6/7. De lootjes zijn
getrokken en de kinderen zijn thuis al hard bezig om een surprise te
maken. Op woensdag is de schoen gezet, is er snel een lied gezongen ter
ere van Sinterklaas en werd vanochtend iedereen verrast met een groot
schoencadeau! Het Sinterklaasjournaal wordt ook hier ademloos
bekeken.
Naast het werken aan kernvakken is er aandacht besteed aan het
veranderd poolklimaat, de situatie in de Noordzee en hebben we
gespeurd in de atlas naar de hooggebergten in Europa. Natuurlijk ook
afgewisseld met praktische lessen zoals het timmeren van spijkers. Dit resulteerde in mooie
draadfiguren. Enkele leerlingen hebben het kleifiguur dat zij een aantal weken geleden uit één stuk
hadden gemaakt, met speciale verf beschilderd. Zie foto.

Bericht van groep 1-2-3
De afgelopen 2 weken zijn we druk met Sinterklaas. We knutselen,
werken, lezen, kijken en zingen over Sinterklaas. Ook zijn we
afgelopen dinsdag op bezoek geweest bij Sint in het museum Gouda.
Daar logeerde Sint. Het was best spannend, de kinderen mochten
helpen bij de voorbereidingen van een taart bakken. In de “oude”
apotheek moesten we bijvoorbeeld ruiken welke kruiden in een taart
horen, of welke materialen zijn er nodig om een taart te bakken?
Bijvoorbeeld een taartvorm, een beslagkom en een garde. Tenslotte
kwamen we bij Sint, we hebben met Sint gepraat en een liedje
gezongen.
Tot slot kregen een lekker zakje met kruidnoten.
Nu gaan we een versje leren, zodat we dat voor Sint kunnen
voordragen als hij op school komt, maar daar hebben we nog even
tijd voor.
We wensen iedereen weer gezellige weken toe, tot over 2 weken.

Groep 6/7/8
Twee keer per week staat er een les Kanjertraining op ons rooster. Maar buiten deze lessen zijn we
natuurlijk ook bezig met wat we leren tijdens de Kanjertraining! We doen ons best om geen motor te
zijn en om een motor geen benzine te geven. En dat gaat meestal heel goed en steeds beter.
Een tijdje geleden hebben we gepraat over hoe we kunnen zorgen dat het voor iedereen fijn is in de
groep. Hiervoor hebben we met de hele klas afspraken gemaakt die we op een poster hebben
geschreven. Die poster staat onder deze tekst én hangt voor in de klas.
De lessen waar we nu mee werken gaan over vertrouwen. We hebben besproken wanneer iemand te
vertrouwen is. En natuurlijk stellen we onszelf de vraag: Ben ik te vertrouwen? Je bent te vertrouwen
als je doet als jezelf, met de witte pet. De kinderen weten al heel goed wat daar bij hoort. Natuurlijk
praten we niet alleen tijdens de lessen, maar oefenen we ook door spellen te spelen. Deze week
schreven we woorden op elkaars rug. Het lezen van deze woorden ging niet altijd goed. Maar dat was
eigenlijk het leukste van het spel, want we hebben hierdoor erg met elkaar kunnen lachen.

Groep 7/8 A heeft niet stilgezeten deze periode.
Eerst hadden wij de voorleeswedstrijd.
Eldad was de vertegenwoordiger van
onze groep. Hij moest in de Aula voor
een jury gaan voorlezen. Yassir en Levin
had hij uitgekozen als aanmoedigend
publiek. In de klas hebben wij mee
mogen kijken en luisteren via het
digibord (teams) hoe goed Eldad het
heeft gedaan. Helaas is hij niet de winnaar maar wij zijn trots op onze Eldad! Je moet maar het lef
hebben.
Dat Sinterklaas in het land is hebben wij ook geweten in het
praktijklokaal. De opdracht was om spijkertjes in hout te slaan om
dan later met wol de contouren aan te geven. Er werd heerlijk
erop los getimmerd. Gelukkig is de verbanddoos niet gebruikt.
Ook zijn er geen blauwe vingers geslagen.

Nieuws uit groep 5/6
Inmiddels is onze groep echt in Sinterklaas-stemming.
In het praktijklokaal zijn de kinderen druk bezig geweest
om met kosteloos materiaal een pepernotenfabriek te
maken. Dit was weer een hele uitdaging: hoe zorg je, dat
de pepernoten netjes onderin de bekertjes belanden en
niet onderweg ergens er uitvallen of blijven steken? Hoe
werk je samen in tweetallen?

Tot slot: hoe zorg je ervoor, dat het er ook nog een
beetje leuk uitziet? In de klas is er een Sinterklaastafel
ingericht met heel veel boeken, rondom het thema, die
gelezen kunnen worden. Juf Kimberley heeft samen met
de klas een pietenhuis gemaakt en er zijn er ook
allemaal “Gluurpieten” op het raam verschenen. Alle
kinderen hebben lootjes getrokken en het is natuurlijk
behoorlijk spannend: want wie heeft wie? Wat zal er
geknutseld worden? We kijken vol spanning uit naar
volgende week!
Groetjes uit groep 5/6 !!

Nieuws uit groep 4/5
In de klas is goed te zien dat Sint met zijn pieten weer in het land is.
De kinderen hebben prachtige pietjes geknutseld en de klas leuk
versierd.
Tijdens de praktijklessen is er een "echte" pepernotenmachine
gemaakt.
Elke dag kijken we het Sinterklaasjournaal en houden we op een
kalender bij hoeveel nachtjes het nog
duurt voor het 5 december is.
We verheugen ons enorm op het
bezoek van Sinterklaas en zijn pieten
aan de Oostvogel op 4 december!

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 18 december 2020 tot 12.00 uur school, middag vrij
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/

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met een mediacoach van
Bibliotheek de Groene Venen twee Webinars over Kind en Media.
Beeldschermgebruik door kinderen. Daar kun je je wel eens zorgen
over maken. Tijdens deze avond bespreken we de voor en nadelen
van het gebruik van beeldschermen en online media door kinderen.
Je krijgt tips hoe je je kind mediawijs opvoedt.
Er is één webinar voor ouders van kinderen van 4-8 jaar en één
webinar voor ouders van kinderen van 9-12 jaar.
Datum:
Tijd:
Kosten:

Voor de leeftijdsgroep: 4-8 jaar: donderdag 10 december 2020
Voor de leeftijdsgroep 9-12 jaar: dinsdag 19 januari 2021
20.00 - 21.30 uur
€ 5,- p.p.

Geïnteresseerd? Aanmelden via www.cjgcursus.nl
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl E-mail: info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84

