
                 

Nieuwsbrief  7             schooljaar 2020-2021          

11 december 2020 

 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Oostvogel, 

De laatste nieuwsbrief van dit jaar! De Sint is net weer het land uit en onze school is helemaal in 
kerstsfeer. We hebben de eerste twee Advent vieringen gehad. Juf Ans heeft hier ook een stukje over 
geschreven verderop in de nieuwsbrief. We hopen de laatste week er een fijne week van te maken 
met elkaar. Op dinsdag en donderdag de advent vieringen en vrijdag vieren we kerst. 
 
In de laatste week gaan de leerlingen ook kerstkaarten maken voor ouderen die eenzaam zijn. Op 
vrijdagochtend brengen we deze kaarten met een groepje kinderen naar de Irishof. Een mooi 
voorbeeld van hoe jezelf ook een lichtje voor iemand anders kan zijn.  
 
Komende week nemen wij afscheid van juf Pitty, juf Miriam gaat haar taak overnemen en op vrijdag 
lesgeven aan groep 4/5. Het prettige is dat de kinderen juf Miriam kennen. 
Ik wens u een heel fijn weekend!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Margo Hondebrink 
directeur 
 
 

Agenda 

18 december Kerstviering en kerstontbijt. 
School tot 12.00 uur, middag start kerstvakantie 

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. 
 
 
 



 
Nieuws uit groep 5/6 

Wat is het toch altijd weer een snelle overgang… 

Eerst  de spannende tijd van Sinterklaas met surprises. U heeft op het YouTube filmpje kunnen zien, 
wat een prachtige kunstwerken er gemaakt zijn! Dat belooft wat als deze groep straks in groep 8 zit! 
Op 4 december hebben we naast het uitpakken van de surprises ook een pepernotenspel (wel met 
fiches i.v.m. corona) en een Sinterklaasbingo gespeeld. Natuurlijk mochten we ook nog op bezoek bij 
de Sint en zijn pieten. 

Dan meteen weer overschakelen naar de Kerst. Op maandag werden de 
kinderen al verrast met een kerstboom in de klas. Op dinsdag is deze 
helemaal versierd door Marcelina en Suliaman 

Deze week was juf Kimberley er de hele week en met haar hebben we al 
heel veel kerstknutselwerkjes gemaakt:  een lantaarntje, een rendier van 
een w.c.-rol, een kerstbal en een schilderwerk met groen. De kinderen 
hebben hier erg hard aan gewerkt! 

We wensen iedereen alvast een fijne vakantie toe en een goede start van 2021!  

    

Juf Kimberley, meester André en juf Ilenny 

 

Nieuws uit groep 1/2/3 

De afgelopen periode was voor onze groep erg 
spannend. De kinderen zijn naar het huis van 
Sinterklaas geweest en vonden dat erg leuk. Ook 
was Sinterklaas op school en daar hebben we een 
toneelstukje voor opgevoerd wat de kinderen 
heel goed deden. Dat vond Sinterklaas echt 
geweldig.  

We zijn nu druk bezig met het kerstfeest en alle 
voorbereidingen die daar bij horen. Zo hebben we 
al een hanger voor in de kerstboom gemaakt en 
een kerstboom met glitters. 



We gaan afscheid nemen van Jasper en verwelkomen twee nieuwe 
kinderen in 2021. Geniet van de vakantie en gezond weer terug in 
2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas in groep 7/8B 

De dag voordat Sinterklaas op school zou komen, was gevuld met Sinterklaasactiviteiten. We hebben 

net als de andere groepen de surprise-tentoonstelling bezocht. Wat een feest was dat! En ook 

spannend want, voor wie zou die ene surprise toch zijn?  

’s Middags hebben we een spel gespeeld. Het heet Kraak-de-code. De kinderen hebben 6 puzzels 

opgelost. Voor iedere opgeloste puzzel kregen ze een aanwijzing om een code te kraken. Wisten de 

kinderen de goede cijfercombinatie/code dan mochten ze proberen het slot van de pot open te 

maken. De pot was gevuld met lekkers.                                                                                                            

De volgende dag was het tijd om de surprises (eindelijk) uit te pakken…. Dank u Sinterklaasje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nu Sinterklaas weer terug is naar Spanje, zijn wij in groep 6/7/8 hard aan het werk om de kerstboom 

en de klas te versieren voor Kerst. 

Naast de lampjes, die ’s ochtend extra goed te zien zijn als het nog een beetje donker is buiten, zijn 

wij creatief aan de slag gegaan. 

Alle kinderen van de klas maken versieringen voor in de boom en we hebben zelfs een kerstdorp.  

Verder werken de kinderen ook hard aan de laatste loodjes bij het project vliegen. Na de 

kerstvakantie zullen alle kinderen in de klas presenteren op hun eigen manier. Wij zijn als juffen erg 

benieuwd naar de eindresultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Groep 7/8 in kerstsfeer 

Sinterklaas is weer naar Spanje. Snik, snik.  

Een laatste foto van zijn zoveelste verjaardag van deze goedheilig man. De kinderen hebben hele 

leuke surprises gemaakt en het was een genot om de gedichten te lezen en de surprises uit te 

pakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu zijn wij bezig met de kerstviering.  

Op dinsdag en donderdag staan wij deze tijd  stil bij het advent. Dit jaar – vanwege corona – kunnen 

wij niet met z’n allen in de aula dit vieren. Dus vieren wij het in de klassen met een presentatie op 

het digibord. Een impressie hoe dat gaat zien jullie op de foto 

hieronder. Het mooiste en hartverwarmende  moment vinden wij , 

kinderen en het team, als wij allemaal tegelijk het lied “samen warm 

gezellig” zingen.  Dit lied galmt dan door de school.  Om kippenvel van 

te krijgen!  

Safa steekt hier het 2e advent kaarsje aan dat voor onze klas staat.  

Daarnaast zijn wij druk bezig met de kerstsfeer te verhogen in de klas en is er een behaaglijk 

haardvuurtje op het digibord met kerstmuziek op de achtergrond als wij stillezen bij de start van de 

dag.  

 

 

 

 



Nieuws uit groep 4/5 

 
Sinterklaas is nog maar net weer op de terugweg naar Spanje en wij zijn alweer begonnen met Kerst! 
Ons Sinterklaasfeest was heel gezellig. De Sint had voor ieder kind een speciaal praatje. 
Daarna hebben we de Pepernotensamba voor hem en zijn 2 Pieten gedanst en gezongen. 
Het optreden ging heel goed en de kinderen waren trots op zichzelf. 
Nu bereiden we ons voor op het Kerstfeest. De klas is mooi versierd met een kerstboom, gekleurde 
lichtjes en een echt stalletje. 
De kinderen hebben ook zelf een stalletje gekleurd en het verhaal van de geboorte van Jezus 
gehoord. 
De ochtenden zijn nu vooral bijzonder. Dan starten we in het donker met alle lichtjes aan en genieten 
daar met elkaar van. 
 
Ik wens U fijne dagen en alle goeds voor 2021 
Groeten, juf Esther 
 

    

 

Nieuws uit groep 6/7 

Vorige week heeft groep 6/7 een gezellig sinterklaasfeest gevierd. Het was een leuke dag door de 

prachtig gemaakte surprises, de sintbingo, de Kahoot over sinterklaas en het pepernotenspel. Ook 

meester Roel had een heuse pietengym-circuit opgesteld. 

In de aanloop naar kerst hebben we kerstkaarten gedrukt met een drukpers en hebben we mooie 
kerstlampions gemaakt. 
 

       



    

 

 

Advent op de Oostvogel 

Het is de tijd van verstilling, delen, schenken en 

ontvangen, zorgen voor elkaar. De bomen worden 

kaal. De dagen voelbaar kouder en korter, het 

daglicht neemt snel af. Samen opzoek naar 

geborgenheid, gezelligheid, warmte, liefde en licht.  

Dinsdag zijn wij begonnen met de vier 

adventsvieringen. Steeds steken we een kaarsje 

meer aan. Er branden er nu twee. 

Het is een vreemde tijd. Ook deze adventsvieringen zijn aangepast, op veilige afstand van elkaar. De 

kinderen in de klas, de adventscommissie in de aula” samen via het digibord”. Luisteren en kijken 

naar het verhaal van Sonny die wil zorgen voor zijn opa. Opa heeft het druk met het maken van 

lichtjes voor het feest. Opa krijgt de lichtjes niet op tijd af. Sonny wil hem helpen. De kinderen van de 

Oostvogel maken ook lichtjes zodat de schemer binnen school verdrongen kan worden.  

We blijven verwachtingsvol uit zien naar dat lichtpuntje van vrede dat naar ons onderweg is. Ons 

bewust van dat we zeker in deze tijd nog meer moeten omzien naar elkaar. Zorgen dat iedereen een 

beetje verlicht wordt in deze soms moeilijke tijd. Dat is ook de boodschap die we de kinderen mee 

willen geven; “kijk een beetje naar elkaar om, zorg goed voor elkaar”. 

Volgende week zullen ook kaarsje drie en kaarsje vier worden aangestoken en zingen we weer 

“samen warm gezellig”. 

Vrijdag 18 december tenslotte is er een 

kerstontbijt voor de kinderen geheel 

coronaproof verzorgd door de ouders van de 

ouderraad waarvoor onze hartelijke dank! U 

hoeft dit jaar dus niets te koken, baken of 

kopen voor dit ontbijt.  De kinderen brengen 

deze vrijdag alleen zelf een bordje, beker en 

bestek mee naar school! 

 



Buitenspelen in de pauze op school. 

Naast alle lessen en leuke activiteiten in de klas, spelen de kinderen ook elke dag lekker buiten op het 

schoolplein. Soms is het heel koud, nat of juist een heerlijk temperatuurtje maar dat maakt de 

kinderen niets uit. Ze hebben altijd wat te doen, zoals spelletjes met de bal, skeeleren met je 

vrienden, tennissen tegen de grote muur, touwtjespringen en natuurlijk voetbal. Elke pauze is er een 

groep kinderen die enthousiast voetbalt. Ze proberen natuurlijk te scoren maar kijken ook om naar 

elkaar. Als iemand een blessure heeft helpen we elkaar en proberen we sportief gedrag te laten zien.  

Natuurlijk is de pauze er ook voor een kletspraatje of juist even niks doen en lekker een rondje lopen 

op het plein.  

           

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/ 

 

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

