Nieuwsbrief 1
schooljaar 2021-2022
10 september 2021

Beste ouders / verzorgers,
De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zijn een feit! We hebben weer een goede
start gemaakt met elkaar. Voor sommige kinderen spannend omdat zij nieuw zijn op school,
voor andere leerlingen weer helemaal vertrouwd. Ook hebben we nieuwe collega's mogen
verwelkomen. Juf Lisa en meester Lex hebben zich in de vorige nieuwsbrief al voorgesteld.
Zij zijn beide in opleiding om leerkracht te worden en werken als onderwijsassistent in
verschillende groepen. Juf Rosalinde (Vuurvogel), Juf Bibi (7/8b) en Juf Lotte (7/8a) lopen dit
jaar stage bij ons op school. Zij zullen zich in deze en de volgende nieuwsbrief aan u
voorstellen. En juf Simone (bekend van haar stage vorig schooljaar) is terug op de donderdag
als stagiaire gymjuf. Dus zijn we compleet! We gaan er een mooi schooljaar van maken met
elkaar!
In deze nieuwsbrief ook alle belangrijke data even op een rijtje. Zodat de vakanties en
studiedagen bij u ook bekend zijn. De eerste studiedag is op 24 september. Dan zijn de
leerlingen vrij en gaan wij ons verder verdiepen in Snappet (rekenmethode) en hebben wij
een coachingsprogramma vanuit de Thomas More Hogeschool. Voor nu wens ik u een heel
fijn weekend en tot maandag!
Margo Honderbrink, directeur

Agenda
14 september
24 september
27 september t/m 1 oktober
6 oktober
6 oktober t/m 15 oktober
18 t/m 22 oktober

Informatieavond schoolverlaters
Studiedag, leerlingen vrij
Week tegen pesten
Start Kinderboekenweek
Projectweek
Herfstvakantie

Activiteiten Brede School
Kijk voor activiteiten van de Brede School op www.bsgouda.nl

Even voorstellen
Mijn naam is Ingrid Bakker en werk als orthopedagoog op De Oostvogel.
Tevens maak ik deel uit van het zorgteam. Naast dat ik psychologische
onderzoeken doe bij de leerlingen, ben ik ook vertrouwenspersoon binnen
de school. De kinderen noemen mij vaak de "praat-juf". Mijn werkdagen
zijn op maandag, dinsdag en donderdag en ik ben telefonisch bereikbaar op
onderstaand nummer en per mail. Mijn werkkamer is naast de kamer van
juf Margo.
Ingrid Bakker
Orthopedagoog
SBO de Oostvogel
tel 0182 52 44 24 (ma, di, do)
ingrid.bakker@degroeiling.nl

Groep 7/8B
De kop is eraf!
We zijn nu twee weken aan het werk in onze nieuwe
groep en dat gaat prima.
Met elkaar hebben we een aantal regels afgesproken en
hebben we ook een missie. Deze missie is door de
kinderen zelf gekozen uit een aantal voorbeelden. De
missie die vrijwel unaniem werd gekozen is:
Met de groep 8 kinderen werken we natuurlijk toe naar
het voortgezet onderwijs. Volgende week dinsdag
hebben we hierover een informatieavond. De kinderen uit groep 7 kunnen dit jaar goed zien wat hun
volgend jaar allemaal te wachten staat.
Naast werken moeten we natuurlijk ook ontspannen in de klas. Regelmatig zijn we creatief bezig en
ook het praktijklokaal is weer van start gegaan. Enkele creatieve resultaten kunt u hieronder zien.

Tot zover ons eerste bericht. We
hopen er een goed en gezellig jaar
van te maken, waarin we het beste
in elkaar naar boven zullen halen.

Groet,
Juf Ilenny en meester André

De eerste weken in groep 6.
De afgelopen schooldagen zijn voorbij gevlogen en de leerlingen zijn alweer gewend aan het schoolse
ritme. Er wordt hard gewerkt en dan is het regelmatig
muisstil.
Natuurlijk waren er ook klassikale lessen. Zoals over o.a. de
paralympics, aardse extremen (lawines, tsunami’s,

aardbevingen, stormen en vulkanen), de tijd
van monniken en ridders. Dagelijks bespreken we drie zaken die in het nieuws zijn.
Vorige week hebben de leerlingen zich verdiept in bodemdieren en waarin zij allemaal uniek zijn.
Hierna hebben zij een bodemdier uitgezocht, een treffende naam verzonnen en een grote poster
over het diertje geschilderd.
Meester Pjotr had een les gegeven over de geschiedenis van de geluidsdragers. Een platenspeler
werd gedemonstreerd en een cassettebandje werd met verbazing bekeken.

Gouden weken in groep Vuurvogel 6/7/8
De kinderen hebben in de eerste twee schoolweken hard gewerkt; niet alleen aan hun leerdoelen,
maar ook aan een fijne sfeer in de klas. En dat lukt heel goed!
We hebben veel spelletjes gedaan waarin moest worden samengewerkt. Ook de gymlessen op
maandag staan in het teken van samenwerken. Alhoewel… tijdens de eerste maandaggymles wilden
de kinderen stoeien en dat is juist niet samen maar tegen elkaar, op een goede manier. We hebben
gemerkt dat iedereen heel fanatiek kan zijn, maar gelukkig ook rekening met elkaar houdt.

Op de eerste donderdag zijn we naar de bibliotheek geweest. Daar werden we voorgelezen door juf
Ellen, de jeugdbibliothecaris. Daarna mocht iedereen twee boeken uitkiezen. We liepen met een
mooie verzameling leesboeken weer terug naar school. Op de foto’s kunt u zien hoe we de dag erna
lekker buiten hebben gelezen; het weer was te mooi om binnen te lezen!

Op de tweede donderdag zijn we naar Het Eiland geweest. Hier is heerlijk gespeeld in en om het
water. Sommige kinderen hadden zichzelf veranderd in watermonsters; de juffen werden er bang
van!
Natuurlijk gaan we in de komende weken en maanden lekker verder met leren, spelen en
samenwerken. Het wordt een Gouden Jaar!

De eerste twee weken in groep 7/8A
De zomer is voorbij en iedereen gaat weer naar school. Ook de leerlingen van groep 7/8A. Het was
een gezellig terugzien van elkaar na 6 weken heerlijke vakantie. De groep hoefde niet veel aan elkaar
te wennen want vorige jaar hebben de meeste ook bij elkaar in de klas gezeten.
Deze 2 weken hebben wij oefeningen gedaan van de kanjertraining. Zo weten wij van elkaar dat wij
elkaar kunnen vertrouwen, niet de baas spelen, niemand uitlachen en niemand zielig blijft. Ook leren
wij hoe wij problemen op een goede manier – met elkaar – kunnen oplossen. Wij hebben ook regels
opgesteld voor de groep. De belangrijkste zijn: Wij hebben respect voor elkaar en wij blijven bij ons
zelf.
Nu het nog zo heerlijk weer is, spelen wij ook wat vaker buiten. Daar leren we elkaar nog beter
spelenderwijs kennen.
Op de woensdag en donderdag hebben wij een stagiaire juf in de klas: Lotte. De klas is al helemaal
gewend dat Lotte er bij hoort. Lotte stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor.
Naast rekenen, taal en spelling hebben wij ook getekend vandaag. Daarvan zijn een paar kiekjes
gemaakt:

Start schooljaar 2021-2022 in groep 5
We hebben een goede start gehad in groep 5!
We werken aan drie afspraken, waarbij je met Class Dojo punten kunt verdienen:
 Je bent niet storend
 Je gedraagt je als een vriend
 Je doet wat de juf vraagt
Wanneer je voldoende punten hebt behaald kun je deze verzilveren, en mag je spelen met één van
de speellaadjes.
We hebben de afgelopen twee weken al 5x kunnen spelen!!
Maar naast dat spelen moeten we ook hard werken. In de middenbouw is het toch wat harder
werken dan in de onderbouw. Daar moeten we nog wel wat aan wennen, maar de juffen weten
zeker dat het gaat lukken!
Ook zijn we woensdag voor de eerste keer naar het praktijklokaal geweest.
Daar hebben we gekeken hoever je zelfgemaakte legoauto van een helling af kan rijden, en welke
soorten hamers er zijn en waar je die voor kunt gebruiken. Ook hebben we die allemaal
uitgeprobeerd!

Gratis wandelende Takken!
Voor de zomervakantie kregen de Wandelende takken van groep 4/5 al heel wat baby's, maar daar
zijn ze in de vakantie gewoon mee door gegaan!
Met als gevolg een heuse geboortegolf en een overvolle bak met veel te veel dieren.
Dus voor iedereen die dat leuk vindt zijn er wandelende takken op te halen bij juf Esther
(maan-, dins- en woensdag).
Het zijn hele makkelijke en leuke huisdieren.
Je hebt er een glazen of plastic bak voor nodig met een deksel (of stuk panty over de bovenkant
gespannen met elastiek) anders lopen ze uit de bak. In de bak doe je een laagje zand en een potje
met water en klimop blaadjes. Zorg ervoor dat er altijd verse klimop blaadjes zijn om te eten anders
gaan de wandelende takken dood.
Ik hoop dat er veel kinderen een paar wandelende takken komen halen en daar dan net zoveel
plezier aan beleven als de kinderen in groep 4/5.

Nieuws uit groep 4/5
Dit schooljaar zijn er 9 kinderen begonnen in groep 4/5, 3 kinderen zaten al bij juf Esther in groep
4/5, 3 kinderen komen uit groep 3 en 3 kinderen zijn nieuw op school. Ook juf Wendy is dit jaar
nieuw in groep 4/5. De afgelopen weken hebben we veel spelletjes gedaan om elkaar te leren
kennen. Hierdoor zijn we echt al een gezellige groep geworden.
We hebben ook heel hard gewerkt aan lezen en rekenen. Wat kunnen de kinderen super hard
werken! En soms is het werk ook wel moeilijk, maar zetten de kinderen toch goed door.
We hebben in de klas ook geleerd over het goed scheiden van afval. De kinderen weten nu goed in
welke vuilnisbak het afval van hun eten hoort. En wanneer iemand niet weet waar het afval in hoort
helpen we elkaar met het goede antwoord te vinden.
Juf Esther heeft uitleg gegeven over de wandelende takken die we in de klas hebben. En hier hebben
we ook een mooi knutselwerk over gemaakt.

Nieuws uit groep 1 2 3

Wat is er toch hard gewerkt in groep 1 .2 en 3. We hebben in groep 3 de letters r, d, i en k al geleerd.
We hebben ook heel veel nieuwe sommen gemaakt en een liedje gezongen over de zandbak op
school.
In groep 2 zijn we deze week veel gaan bouwen en puzzelen. Wat kunnen ze dit al goed. De puzzels
worden steeds moeilijker maar dat gaat heel goed in groep 1 en 2.
In groep 3 mag je niet meer zo vaak spelen als in groep 1 en 2. Maar op vrijdag mag iedereen lekker
spelen en worden de mooiste bouwwerken gebouwd. Na 5 dagen school zijn we allemaal een beetje
moe, maar gelukkig is het weekend. Lekker uitrusten en we zien jullie maandag weer op school.
De juffen hebben er al zin in!
Juf Corrie, juf Kiek en juf Lisa.

Nieuwe methode Voortgezet Technisch Lezen
Dit schooljaar starten wij met de methode Atlantis, vanaf groep 4 gaan de leerlingen hiermee aan het
werk.
Atlantis is een leesmethode die uitgaat van leesbegrip en leesplezier. Atlantis biedt technisch lezen
én begrijpend lezen ineen!
Atlantis werkt thematisch zodat geschiedenis, aardrijkskunde en natuur ook aan de leesles gekoppeld
kunnen worden. Bij elk thema hoort ook een voorleesboek voor in de klas.
De lees- en werkboeken zijn zo opgesteld dat ze de verschillende niveaus kunnen bieden,
bijvoorbeeld Atlantis groep 5 biedt leesniveau groep 4 , 5 en 6 aan. Daarnaast is er mogelijkheid voor
extra hulp voor leerlingen die meer moeite hebben met lezen en bieden ze meer uitdaging voor
lezers die meer aan kunnen.
Wij hebben erg veel zin om met deze methode aan de slag te gaan, we hopen dat uw kind net zo
enthousiast over lezen wordt!

Even voorstellen
Lieve lezer,
Mijn naam is Lotte en ik ben een nieuwe stagiaire op SBO de Oostvogel.
Vanuit mijn studie aan de Academische Pabo in Utrecht kom ik het
komende (half)jaar meekijken en meewerken in groep 7/8A.
Ik ben net begonnen aan het derde jaar en heb al een aantal stages
afgerond. Dit waren stages in groep 5/6, groep 2, groep 3 en groep 8 op
reguliere basisscholen. Dit jaar maak ik de overstap naar het speciaal
basisonderwijs!
Ik woon in Hendrik-Ido-Ambacht maar ben vaak in Gouda en omstreken te vinden. In mijn vrije tijd
ben ik bezig met sporten, muziek, mijn werk in de horeca en staan vrienden en familie op 1.
Nu met het huidige coronavirus loopt het contact met de ouders net even anders dan normaal.
Toch hoop ik binnenkort even een praatje te kunnen maken.
Tot snel! Juf Lotte

Vakanties/Studiedagen en extra vrije dagen 2021-2022
24 september Studiedag
18 oktober t/m 22 oktober Herfstvakantie
28 oktober Studiedag
29 oktober Extra vrije dag
24 december School tot 12.00 uur
27 december t/m 7 januari Kerstvakantie
10 januari Studiedag
28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
7 maart Studiedag
14 april Studiedag
15 april t/m 18 april Paasdagen
25 april t/m 6 mei Meivakantie
26 mei Hemelvaart
27 mei Extra vrije dag
6 juni 2e Pinksterdag
7 juni Studiedag
8 juli Extra vrije dag
11 juli t/m 19 augustus Zomervakantie

Van 4 T/M 10 OKTOBER is het zover. Dan geven we gratis
seminars rondom het thema “Vertel eens…”
Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert elk jaar De Week van de Opvoeding. Ze willen meer
ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen ouders, medeopvoeders en professionals. Iedereen die
zich bezighoudt met opvoeden, mag activiteiten organiseren. Wij willen hier graag aan meewerken.
We geloven dat als er aandacht is voor de opvoeding, een kind kansrijker opgroeit. Door corona is
vaak de druk binnen het gezin toegenomen en merken we dat opvoeders behoefte hebben aan
informatie en uitwisselingsmogelijkheden. Tijdens deze week willen we hier extra aandacht aan
besteden door de seminars.
Je kan de seminars live bijwonen in Reeuwijk. Er zijn 15 plekken beschikbaar en je kan je inschrijven
via www.groeidoorervaring.nl. Daarnaast kun je ze ook gratis volgen via een livestream.
De seminars zijn:


Maandagavond: Hechtingsrelaties met je kind, hoe zit dit nu precies?



Dinsdagavond: Hoe voed ik op in een samengesteld gezin?



Woensdagochtend: Mijn kind heeft leerproblemen, wat kan ik als ouder doen en hoe welk ik
samen met school en de hulpverlening?



Woensdagavond: Wat kan helpen om de negatieve spiraal, rondom motivatie voor school, te
doorbreken?



Donderdagavond: Weerbaar opvoeden als mijn kind gepest wordt of onzeker is.

’s Avonds start de inloop om 19.00 en de seminars om 19.30
’s Ochtends start de inloop om 9.30 en de seminars om 10.00
De verwachting is dat ze ongeveer anderhalf uur duren.
Wil je meer informatie hierover of je aanmelden? Ga dan naar www.groeidoorervaring.nl

