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24 september 2021 

 

 

Beste ouders / verzorgers, 
 
Vandaag ontvangt u een nieuwsbrief op de vrije dag van uw kind. Wij hebben vandaag studiedag. 
Wat we precies gedaan hebben kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief. We gaan in ieder geval aan 
de slag met verdieping in de rekenmethode (Snappet) en met coachingsvaardigheden voor 
leerkrachten en onderwijsassistenten.  
Wij zijn nu 4 weken met elkaar op school. We merken dat de afgelopen weken steeds meer kinderen 
ziek worden. Gelukkig niet allemaal coronaklachten, maar we blijven wel scherp met elkaar! De 
nieuwe coronamaatregelen maken dat we niet als school hele klassen naar huis hoeven te laten 
gaan. Het blijft spannend. Wij willen graag door met het onderwijs en we willen ervoor zorgen dat dit 
zo veilig mogelijk kan. Alle meldingen van corona bij ouders, kinderen en collega's bespreken wij met 
de GGD en we volgen het advies vanuit de GGD. Wij hebben ook besloten dat wij u, ouders, nog niet 
in school uitnodigen om uw kind naar de klas te brengen. Het verzoek aan u blijft dan ook om uw 
kind bij het hek te brengen en op te halen. Voor gesprekken en informatie-avonden nodigen wij 
ouders wel uit in school. We kunnen dit goed plannen en zorgen dat iedereen op afstand kan zitten. 
We hopen op uw begrip voor deze keuze! 
Een heel goed weekend en tot maandag! 
 
 
Margo Honderbrink, directeur 
 
 
 
Agenda 

27 september t/m 1 oktober Week tegen pesten 

6 oktober  Start Kinderboekenweek 

6 oktober t/m 15 oktober Projectweek 

18 t/m 22 oktober  Herfstvakantie 

 

      
Activiteiten Brede School 
  

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

 

 

 

 
 
 

http://www.bsgouda.nl/


Vakanties/Studiedagen en extra vrije dagen 2021-2022  
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  
 

Nieuw lid voor de medezeggenschapsraad gezocht! 
Ouders hebben inspraak bij veranderingen in het beleid van de school. Dat is geregeld in de wet op 
de medezeggenschapsraad.  Vind je het leuk om, samen met twee andere ouders en drie 
leerkrachten, hieraan mee te werken dan horen we het graag. De medezeggenschapsraad vergadert 
zeven keer per jaar. 
Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Freerk Kaman 
(mr.oostvogel@degroeiling.nl) 
 
 
Samenvatting eerste MR vergadering 
Het schooljaar is weer gestart en de MR is ook weer begonnen met vergaderen. We hebben 
ingestemd met de besteding van de npo-gelden, extra geld dat de school krijgt vanwege eventuele 
leerachterstand door de corona crisis. Ook hebben we ingestemd met het schoolplan. 
 

Van de groepen 8: de schoolverlaters 
Na een goed bezochte voorlichtingsavond op 14 september, waarin ook de NIO aan de orde kwam, 
was het dan afgelopen dinsdag dan zover. Die ochtend zijn 18 leerlingen van de afdeling IJsvogel aan 
de slag gegaan met de opgaven van de NIO. De NIO staat voor Nederlands Intelligentieonderzoek 
voor Onderwijsniveau.  
In het lokaal van meester Pjotr stonden de tafeltjes in een soort "examen-opstelling" zodat iedere 
leerling apart kon zitten. Meester Pjotr, meester Andre en juf Ingrid hebben de NIO afgenomen.  
En wat hebben de kinderen hard gewerkt! Er moesten 3 taalonderdelen, 2 rekenonderdelen gemaakt 
worden en er was ook 1 onderdeel waarin de hersenen gekraakt moesten worden op het ruimtelijk 
inzicht. In de opgavenboekjes mocht niet geschreven worden want de antwoorden moesten op een 
apart antwoordformulier gezet worden. Dat zag er best ingewikkeld uit, maar al snel had iedereen 
goed begrepen hoe het werkte. 
Om 12.00 uur was iedereen klaar! Omdat er zo hard gewerkt was, hadden de leerkrachten de 
leerlingen de keuze gegeven om of een film, of een aflevering van de serie 'Jachtseizoen' te kijken. 
Op die manier was de middag gevuld met lekker ontspannen een filmpje kijken.  
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Juf Ingrid is nu bezig met het scoren van de uitslagen en zal voor iedere 
leerling een verslag schrijven. De uitslag van de NIO zal met de ouders en 
de leerling besproken worden tijdens de oudergesprekken op 2 en 4 
november. 
 

 
 

 

 

 

aan, daan, kaan 

Wat is dit een rare titel! Maar de kinderen uit groep 3 kunnen deze woorden al heel goed lezen!  

De letters r, d, i en k kenden ze al. De aa, n, e en s zijn daar bij gekomen. Niet alleen het lezen gaat 

goed, ze zijn ook hard aan het schrijven en rekenen. Groep 1 en 2 hebben geleerd wat scheuren is. 

Daarbij hebben ze een mooie school gemaakt door stukjes papier te schuren en op te plakken. 

Verder hebben ze een mooie rugzak geverfd. Omdat het zulk lekker weer was, konden we veel 

buitenspelen. Wat vinden we bijvoorbeeld allemaal in de zandbak? 

Groetjes, 

Juf Corrie, Juf Kiek en Juf Lisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Groep 6/7/8 

In groep 6/7/8 zijn we gestart met de eerste Vuurvogeltijd. Tijdens het Kinderboekenweekproject, 

dat binnenkort start, is het thema: ‘Worden wat je wil’. Tijdens Vuurvogeltijd zijn we daarom gestart 

over het thema beroepen. De kinderen zijn hier enthousiast aan begonnen.  

Iedereen heeft nagedacht over wat hij of zij later zou willen worden en heeft zichzelf getekend in de 

toekomst. De komende periode gaan we informatie opzoeken over de beroepen.  

  

Neanderthaler Krijn is de afgelopen week veel besproken in de klas. In het RMO is hij te bewonderen 

in de tentoonstelling over Doggerbank. Daarom was hij o.a. in het Jeugdjournaal te zien en was hij 

onderwerp van de les Nieuwsbegrip. Ook hebben we twee bibliotheekboeken over Krijn en 

Doggerbank in de klas staan. 

De kinderen van de groep Nieuwsbegrip A hebben mooie gedichten geschreven over Krijn. 

   

Op donderdag 23 september hebben we de SlimmerIQuiz gedaan met de klas. Bij de vragen en 

puzzels is er hard nagedacht over antwoorden en was het soms nodig om creatieve oplossingen te 

zoeken. Er zaten pittige opdrachten tussen waarbij flink moest worden doorgezet. 

Volgende week horen de kinderen wie onze school mag vertegenwoordigen in de regionale finale op 

3 november. 

    

 

 

 

 
 



Groep 7/8A 

Het waren weer twee leuke weken. We moesten nog wel een beetje aan elkaar wennen en de 

regeltjes die je op school hebt, zijn niet altijd even gemakkelijk om je eraan te houden. Gelukkig doen 

wij de kanjertraining oefeningen en dan gaat het al een stuk beter. Zo moesten wij met een bal in 

een bepaalde volgorde naar elkaar gooien in de kring. Met 1 bal ging dat prima. Toen kwam bal 2 in 

het spel en uiteindelijk hebben wij het spel met 3 ballen gespeeld. Een hele prestatie! 

Voor de groep 8-ers was het heel speciaal de afgelopen periode. Zij hebben een voorlichtingsavond 

gehad waarin alles verteld werd over het voortgezet onderwijs en wat er allemaal gaat gebeuren dit 

jaar om de overstap zo goed mogelijk te maken. Op dinsdag 21 september hebben de groep 8 

leerlingen de  NIO test (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) gedaan. Deze test geeft 

een indicatie van het niveau voor de middelbare school. Op basis van alle (toets) gegevens die wij op 

school hebben van de leerlingen en de uitkomst van de NIO krijgen de 

ouders van groep 8 op 2 of 4 november het voorlopig advies te horen. 

Spannende periode dus voor de groep 8-ers. 

Naast leren uit de boeken hebben we ook weer heerlijk in het 

praktijklokaal les gehad. Nu weten wij alles over hamers en hoe wij een 

auto moeten maken van lego die het verste komt als je deze van een 

helling laat glijden. De tekeningen van de vis zijn ook goed gelukt zoals 

jullie kunnen zien.  

 

 

 
Nieuws uit groep 7/8 B 

Van de week kwam het ter 

sprake in de klas, dat we al 

weer 4 weken bezig zijn, 

waarop een van de leerlingen 

uitriep: ”Och wat gaat de tijd 

toch snel” en dat vinden wij 

ook. Het eerste thema van de 

leesmethode “Atlantis” waar 

we vanaf komende week mee 

gaan werken is: 

ontdekkingsreizen. Hierop vooruitlopend hebben we het tijdens wereldoriëntatie over “Het oude 

Egypte”. We kijken en luisteren naar verhalen, proberen hiërogliefen te ontcijferen en knutselen een 

piramide. In het praktijklokaal hebben de leerlingen zich bezig gehouden met verschillende soorten 

hamers en waar welke hamer voor gebruikt moet worden. Daarnaast 

was er dit keer ook de uitdaging om een autootje van lego te maken, 

die een zo groot mogelijke afstand kon afleggen. Hier bleek, dat er veel 

lego-liefhebbers zijn in deze groep. Daarom heeft juf Ilenny van thuis 

Harry Potter lego meegenomen, waar enthousiast mee wordt 

gebouwd. 

 
 



Nieuws uit groep 4/5 
In groep 4/5 zijn we de afgelopen weken vooral heel druk geweest met lezen. 
De twee eerste thema's van lijn 3 zijn afgerond. De groep 5 kinderen gaan nu werken aan 
thema:  Overal water, en groep 4 kinderen aan het thema: Zon, maan en sterren. 
Ook hebben we voor het vrij lezen onze eigen boekenleggers gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de week zijn we gestart met de nieuwe leesmethode Atlantis. Het eerste thema gaat over op 
stap gaan. De kinderen vinden dit erg leuk. In deze methode wordt leren lezen gecombineerd met 
het ook begrijpen van wat je leest. 
 
Op dinsdag is juf Lisa een gedeelte van de dag bij ons in de klas als onderwijsassistent. Na de 
herfstvakantie zal zij in onze klas als stagiaire komen en er de gehele dag zijn. 
Juf Lisa heeft al een leuke les gegeven over emoties, welke emoties zijn er en hoe kan je aan iemand 
zien hoe hij/zij zich voelt. De kinderen waren reuze enthousiast bij het uitbeelden van de emoties 
bang, blij, verdrietig en boos. 

 

 

De stof van de eerste weken begint een beetje neer te dwarrelen. We zien dat de kinderen van 

goede wil zijn, hard hun best doen en wennen aan hun nieuwe plek in de middenbouw.  

We zijn begonnen met het leren van de tafels, oefenen dagelijks met hakwoorden, zingwoorden en 

luchtwoorden. Ook lukt het al veel kinderen om 40 sommen uit het werkpakket te maken! 

Volgende week starten we met de nieuwe leesmethode “Atlantis” en is het eerste thema “Op Stap”, 

en hebben we de eerste taaltoets van het thema “Start”. 

 

 

 

 

 



In het praktijklokaal hebben we met technisch lego auto’s 

gebouwd en lekkere mini-pizza ’s gebakken.  

 

 

 

 

 

Natuurlessen in groep 6 

Tijdens een natuurles hebben de leerlingen van een bodemdiertje uitgezocht waarin het zo speciaal 

is. Dit hebben ze vorm gegeven met een grote poster. Ze gaven het dier een naam en beschreven de 

unieke kwaliteit. 

Twee weken geleden hebben we zelf regen 

gemaakt in de klas. Natuurlijk is niemand nat 

geworden want de regenbui hebben we in een hele 

grote vaas laten ontstaan. Het enige wat nodig is, is 

een grote doorzichtige glazen bak, heet water, 

plastic folie, een elastiek en ijsblokjes. 

 

 

 

 

 

 

 


