
                 

Nieuwsbrief  13             schooljaar 2020-2021          

9 april 2021 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Deze nieuwsbrief geen voorwoord van juf Margo. Zij en haar gezin zitten thuis in quarantaine i.v.m. 
coronabesmetting. Wij wensen hen heel veel beterschap! 
 
Deze week heeft uw kind de fotokaart van de schoolfotograaf meegekregen. Hiermee kunt u de 
schoolfoto’s online bestellen. Als u voor 21 april bestelt kunt u gebruik maken van gratis verzending. 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 23 april, die dag hebben we sportdag en daarna begint de 
meivakantie. Maar nu nog even 2 weken er hard tegenaan met BOOM en Cito toetsen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team de Oostvogel 
 
 
 
 

Agenda 

23 april  Koningsspelen 

24 april t/m 9 mei Meivakantie 
  

 

 

Vakanties 2020-2021 
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 
Dinsdag 25 mei 2021 studiedag 
Vrijdag 18 juni 2021 studiedag 
Vrijdag 16 juli 2021 leerlingen vrij, start zomervakantie 

 

 



Groep 7/8A 

Op donderdag 1 april hebben wij met de school Pasen gevierd. Dat was weer helemaal Corona-proof. 

In de klas konden wij via Teams meedoen. In de middag hebben wij een Paasfilm gekeken en daarna 

spelletjes gespeeld.  

Afgelopen donderdag had juf Micha een buitenles voorbereid. Ze had een leuke route uitgezet in het 

parkje naast school en op 4 plekken waren er opdrachten om te doen.  

10 items zoeken in de natuur en dat verzamelen in een eierdoos. Met een determineer kaart kijken 

welke bomen er zijn in het parkje. Diertjes opvissen en bekijken onder de microscoop en knopen 

leggen.  

Hieronder een impressie: 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de vorige nieuwsbrief was al te lezen dat we in groep 6/7/8 hard hebben gewerkt tijdens de Grote 

Rekendag. Groep 7/8 heeft daarbij een speurtocht gemaakt voor de rest van de klas.  

Op donderdag 1 april hadden we daarom niet alleen de Paasviering, maar ook de rekenspeurtocht.  

Met enveloppen, waar de opdrachten in zaten, gingen we op pad. Door te puzzelen, samen te 

werken en te rekenen is het gelukt om de speurtocht te lopen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht van groep 1-2-3 

Het was een beetje een rare week. Maandag vrij, dinsdag en woensdag was juf Corrie er niet. Daarbij 

was het weer ook wat van slag. Flinke sneeuw- en hagelbuien, het leek wel winter. Maar het werken 

ging gewoon door en in groep 3 leren ze nog steeds nieuwe letters. De laatste letter die we geleerd 

hebben, is de “eu” van het woord “Neushoorn”. U kunt er thuis een spelletje van maken wie kan er 

een woord bedenken met de “eu”. 

Groep 3 heeft ook een spelletje gedaan met cijfers. Welke cijfers zijn de vriendjes van elkaar??  

Ook hebben we allemaal geschilderd. De opdracht was, schilder “een auto”. Sommige gezichten 

stonden even heel bedenkelijk, tja hoe doe je dat nou??? Van te voren hadden we een kort 

gesprekje. Hoe ziet een auto eruit? De auto heeft o.a. een dak, deuren, raampjes, voorlichten, 

achterlichten en wielen. Er werd goed nagedacht. Het werden hele mooie auto’s.  

De juf heeft ook nog een kort poppenkastspel gespeeld. Dat was voor sommigen ook wel een nieuwe 

ervaring. De poppen die gingen “praten”. Dat is toch wel een beetje vreemd. Andere kinderen 

kwamen eens in de poppenkast kijken! Ze vertelden dan waar de andere pop verstopt zat!!  

Eg leuk : ). 



 
 
 
 
Nieuws vanuit de leukste groep 5/6 

De Pasen ligt weer achter ons en de lente is van start, 

hoewel dit nog niet echt te merken is na deze week. We 

hebben weer veel geleerd rondom het thema lente.  

We hebben bekeken hoe eieren er van binnen uitzien en 

hoe snel jonge vogels groeien. Het was interessant en leuk 

om ook even levende jonge duiven in de klas te zien. De 

leeftijd van een jong inschatten viel niet mee. Ze waren 

ongeveer 3 weken oud, maar leeftijden tussen 4 maanden 

en 1 jaar werden ook genoemd. Niet iedereen durfde in 

eerste instantie een jonge duif te aaien, maar uiteindelijk 

durfden we dat toch allemaal. Om nou te zeggen dat ze er al 

mooi uitzien is een ander verhaal…… 



De creativiteit is ook getest en het resultaat mag er zijn! Het bleek 

toch niet altijd even gemakkelijk om een ei van klei te maken 

waar ook nog eens een kuikentje in moest komen.   

De komende weken staan de Boom toetsen weer op het 

programma. Het is altijd spannend om een toets te maken, maar 

we hebben er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen. 

Iedereen doet goed zijn best in de klas. Hopelijk zien we dit straks 

ook terug in de resultaten.. 

Groetjes, 

 

Juf Ilenny & meester André 

 
 
Nieuws uit groep 6/7  

Volop lente in de groep! En natuurlijk ook schilderen over dit thema. De leerlingen hebben ervaren 
hoe ze diverse kleuren groen kunnen maken met de kleuren blauw en geel als achtergrond. Om 
hierop de volgende dag weer vrolijke madeliefjes te schilderen. 
Het is altijd weer een bijzondere ervaring… kinderen beginnen immers het liefst met de belangrijkste 
voorstelling. In dit geval: de madeliefjes. Deze keer dus eerst de achtergrond. 
Mooi he?  

         
 
 
 

 



In groep 4/5 zijn we erg hard aan het werk. 
Zo hebben we met Pasen leuke activiteiten 
gedaan, zoals paaseitjes zoeken en 
paaseieren in gekleurd met leuke patronen. 
Ook hebben wij kuikentjes geknutseld en zijn 
we bezig om lammetjes te knutselen. Bij 
wereldoriëntatie leren we wat een 
plattegrond is en hoe je er zelf eentje kan 
maken. 

In de klas hebben we een les gehad over 
gezonde tussendoortjes. Wat is er gezond en 
wat is er ongezond? We hebben geleerd wat 
extraatjes zijn en eten wat je echt nodig hebt 
om te groeien. Wat je nodig hebt staat in de 
schijf van vijf. In tweetallen hebben de 
kinderen gekeken wat hun tussendoortjes 
waren en samen besproken of dit gezond is. 
Daarna hebben we ook met zijn alle bedacht 
wat een gezonde pauze hap zal zijn. 

Groetjes, 

Juf Esther, Juf Miriam en Juf Simone 

 
 

 

Aan de kinderen van de Oostvogel,  

 

Ik ben al een tijdje bij jullie op school. We hebben elkaar veel gezien op het schoolplein, in de klas of 

het praktijklokaal. Na drie jaar ga ik een andere baan zoeken en weer een nieuw avontuur aan. Na de 

meivakantie zal ik daarom niet meer op school zijn. 

Maar…….als ik aan jullie denk…….denk ik aan het stoeien op het plein, verstoppertje spelen, dictees 

afnemen, lachen, huilen en weer opstaan,  samen kletsen, kleine kriebelbeestjes zoeken in de bosjes,  

knutselen en verven, praten over je gedachten, voetballen, in de zandbak bij de kleuters, thee 

drinken en een koekje eten met de leerlingenraad, ruzie maken en het ook weer goed maken, even 

een knuffel geven of juist krijgen, de bal (voor de zoveelste keer) uit de sloot halen, ideeën 

bedenken, samen wachten op de bus, de cijfers aanleren bij groep 2 en zo kan ik de hele nieuwsbrief 

volschrijven. Dat zijn herinneringen die ik allemaal mee neem en daarom niet meer zal vergeten.  

Ik ga jullie missen……. 

Juf Kiek   

 

 


