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15 januari 2021 

 

 

Beste ouders / verzorgers, 
 
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Het is jammer dat we nu thuis zitten en elkaar niet 
kunnen ontmoeten op school. Anders dan de eerste lockdown in maart werden we nu niet 
overvallen maar konden we er ons zo goed mogelijk op voorbereiden. We zien deze weken dat er 
veel digitaal contact is en dat onze leerlingen goed bezig zijn met schoolwerk. Gaat het allemaal van 
een leien dakje? Zeker niet. Wij merken dat er een groep kinderen is die thuis erg moeilijk aan het 
werk gaan, we horen van ouders dat het thuis soms moeilijk is om met hun eigen werk en het werk 
van school een goede combinatie te kunnen maken. Nee, het valt niet altijd mee. 
We hopen dat deze situatie niet lang zal duren, maar ook hiervoor hebben we geduld nodig en doen 
wij wat goed is voor elkaar. Mocht u als ouders tegen zaken aanlopen of willen overleggen laat het 
dat alstublieft aan ons horen!  
Op vrijdag 22 januari staat er een studiedag gepland. Deze stond al vast bij de start van het 
schooljaar. Deze laten we dan ook (digitaal) doorgaan. Er staan belangrijke zaken op de agenda die 
we ook niet vooruit kunnen schuiven. In de volgende nieuwsbrief zal ik u ook melden wat we 
besproken hebben. Misschien goed om hier al te vertellen is dat binnen de Groeiling het onderwerp 
"Zicht op ontwikkeling" in de schijnwerpers staat. Miriam Stolle en ik volgen deze leerlijn en 
ontwikkelen samen met het team een plan om het zicht op ontwikkeling van uw kind, de klas en de 
school nog beter in beeld te krijgen. Dit is één van de onderwerpen van onze studiedag. Op vrijdag 
zal er dus geen werk klaarstaan en zal er geen leerkracht digitaal aanwezig zijn. Kinderen wordt die 
dag gevraagd het werk van die week af te maken. Ook is op die dag de noodopvang gesloten. Ouders 
die daar een beroep op doen hebben daar ook een mail over ontvangen. Ik wens u een fijn weekend 
en ik spreek de hoop uit dat we elkaar snel weer zien! Blijf gezond!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Margo Hondebrink 
directeur 
 
 
Agenda 

22 januari  Studiedag, leerlingen geen online les en geen 
noodopvang 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

 

 



Noodopvang 
 
Ook in deze lockdown periode vangen wij een groepje 
kinderen op in de noodopvang. 
Meester Pjotr, juf Kiek, juf Henriette en juf Corrie zijn daar 
het meest aanwezig. Zij helpen kinderen met hun werk en 
gelukkig is er ook nog tijd voor wat creatieve opdrachten!  
Wat een mooie kunstwerken zijn er gemaakt! 

 
 
 
 
 

Nationale Voorleesdagen 

 

Van 20 t/m 30 januari zijn de Nationale Voorleesdagen. 

Omdat de kinderen in ieder geval volgende week nog niet naar school mogen, hebben we een 

speciale voorleespagina gemaakt op onze Yurls: https://oostvogel.yurls.net/nl/page/1125762  

Voor elke groep staan hier leuke voorleesverhalen (digitale prentenboeken en luisterboeken) op. 

 

Natuurlijk is het ook leuk als u uw kind extra voorleest tijdens de Voorleesdagen. Of… als uw kind u 

gaat voorlezen! 

Wij vinden het leuk als u ons hier van een foto stuurt. Wie stuurt een mooie voorleesfoto naar 

directie.oostvogel@degroeiling.nl? 

 

Veel bibliotheken hebben tijdens de Voorleesdagen mooie acties. 

Bibliotheek Gouda schrijft het volgende: 

 
  

 
Kinderen zijn gratis lid van de bibliotheek! 
Vanaf half januari hebben we een speciale 
actie voor kinderen van 0 t/m 6 jaar. Is je 
kind nog geen lid van de bibliotheek? Dan is 
het nu extra leuk om lid te worden. Je kind 
ontvangt het speciale vingerpopje van Coco, 
de hoofdpersoon uit het bekroonde 
prentenboek (zolang de voorraad strekt).  
 
Lid worden van de bibliotheek kan online 
via onze website! Je kunt na inschrijving 
direct boeken reserveren. Zodra je het 
ophaalbericht hebt gekregen, kun je de 
boeken zonder biebpas ophalen in de 
Chocoladefabriek. Meld je bij de 
servicebalie en haal het Coco-vingerpopje 
op! De biebpas ontvang je thuis via de post. 

 

 

https://oostvogel.yurls.net/nl/page/1125762
mailto:directie.oostvogel@degroeiling.nl


Hier een berichtje uit groep 7/8 B. Hoe gaat het met jullie? Met onze groep gaat het goed. We zien 

elkaar dagelijks tijdens een videochat om half tien. We praten dan even bij, maar gaan ook snel 

daarna serieus aan het werk. De kinderen werken hard.  

 

Op donderdag 14 januari hadden wij het plezier om sommige van de kinderen even te zien met hun 

vader of moeder op school. We hebben de documenten besproken om de kinderen aan te kunnen 

melden op het voortgezet onderwijs. Volgende week hebben we nog twee laatste gesprekken. En is 

het afwachten… Het is altijd weer spannend om voor alle kinderen een goede plek te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 6/7/8 

Net als de andere groepen op de Oostvogel, krijgt groep 6/7/8 ook online les.  

Iedere ochtend beginnen we de dag met elkaar om daarna aan de slag te gaan met het werk. De 

afgelopen twee weken waren Sacha en juf 

Daphne jarig. In de ochtend hebben de 

kinderen allemaal gezongen voor de jarige. 

Het was dan een gezellige chaos in de chat, 

want zingen in de chat gaat behoorlijk ongelijk. 

Gelukkig hebben de juffen het voorleesboek 

van de klas mee naar huis genomen. Drie keer 

in de week leest één van de juffen voor uit het 

boek; we zien de kinderen genieten van het 

verhaal. 

 

 

 

 

Thuiswerken groep 7/8A 

Op maandag 4 januari was ook de start voor groep 7/8A met 

thuiswerken. Voor de vakantie hebben alle kinderen hun 

chromebook mee naar huis genomen en kon iedereen 

meedoen met de Meeting = chatvergadering om 9.30 uur. Na 

de vakantieverhalen te hebben gedeeld ging iedereen aan de 

slag.  

Op dinsdag kwamen er 2 nieuwe leerlingen bij. Zij zijn nieuw bij ons op school en moeten direct 

wennen aan het digitaal onderwijs op onze school. Dat pikten ze heel snel op. Knap gedaan van deze 

leerlingen.  

Elke dag om 9.30 uur zien wij elkaar bij de chat. Om het thuiswerken 

een beetje leuker te maken doen wij ochtendgymnastiek. Iedere 

leerling bereidt voor een dag een lesje/oefening voor van 1 minuut. 

Dan kunnen wij daarna wakker en fris aan de slag.  

 

 

Het thuiswerken vinden de kinderen zo-zo. Aan de ene 

kant wel lekker maar ook saai en stom. Ze missen elkaar 

maar begrijpen heel goed dat nu naar school gaan niet 

mogelijk is.  

Groeten, groep 7/8A 

 

 



Nieuws van groep 1-2-3 

Wat is het een raar begin van het nieuwe jaar.  

We zitten nog allemaal thuis. We missen jullie erg en 

hopen dat jullie met onze ideeën en voor groep 3 

het “huiswerk” toch wel jezelf bezig kunnen houden. 

Van Yannick kregen we een bericht dat hij al lekker 

koekjes heeft gebakken. Knap hoor. We zijn 

benieuwd of er nog meer leuke activiteiten gedaan 

zijn. Laat het ons maar weten.  

We gaan elkaar ook via video-bellen zien.  

Heel veel groeten, en een DIKKE knuffel van….. 

De juffen 

 

 

 

Nieuws uit groep 5/6 

Voor iedereen geldt natuurlijk, dat het een bijzondere tijd is. Na de 
kerstvakantie zijn we van start gegaan met het online werken. Elke 
dag hebben we met de groep een videochat en wat fijn, dat het 
iedereen steeds weer lukt om daar aan deel te nemen. Inmiddels is 
er al hard gewerkt aan de werkstukken. We proberen er ook minder 
serieuze opdrachten te geven, zoals: de paper pick up challange  of 
sneeuwsterren knippen. We zijn erg trots, dat iedereen zo hard 
werkt en we gaan vol goede moed verder. 

Meester André en Juf Ilenny 

 

 

 

 

 

 



Nieuws uit groep 6/7 

We zijn inmiddels 2 weken bezig met het online thuisonderwijs. Ik heb een aantal leerlingen 
gevraagd om hun mening over het thuis werken aan schoolopdrachten op te schrijven. 

Kyano: “Ik vind het thuiswerken wel fijn omdat ik op mijn eigen vertrouwde plekje zit.  
Ik vind het ook fijn om uitleg te krijgen van de meester. 
Ik heb mijn eigen kamer en ik heb een leuk bureau waar ik aan zit te werken en ik kan thuis veel 
beter werken omdat dat mijn fijnste plekje is. Ik heb al heel goed thuis gewerkt.” 

Arinka: “Ik vind het stom om thuis te werken ik werk liever op school. Ik vind school leuker en beter.” 

 
Nieuws uit groep 4/5 
 
De afgelopen 2 weken heeft iedereen (kinderen en ouders) zijn best gedaan om de lessen digitaal 
en/of in een werkboek te maken. 
En dat alleen al is iets om trots op te zijn met elkaar! 
Het is een hele uitdaging voor ouders om thuis les te geven en ook nog hun eigen werkzaamheden te 
doen. Wij zien dat iedereen dit naar eigen vermogen zo goed mogelijk probeert te doen. 
En daar zijn wij als juffen blij om. Met elkaar proberen we er het beste van te maken.  
 
Elke dag is er een groeps-chat. Het is fijn om elkaar dan even te zien, goedemorgen tegen elkaar te 
kunnen zeggen en bij te praten. 
Daarna doen we meestal een spelletje, bijvoorbeeld galgje of een zoekspel. De kinderen vinden dit 
ontzettend leuk en het zorgt er ook even voor dat we plezier hebben met elkaar. 
We hopen dat we elkaar weer snel op school kunnen zien! 
 
Groeten van juf Miriam en juf Esther 
    

           

Vakanties en studiedagen 2020-2021 
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 

 

 


