
                 

Nieuwsbrief  12             schooljaar 2021-2022          

1 april 2022 

 

 

Beste ouders / verzorgers, 
 
Hierbij weer een nieuwsbrief van de afgelopen twee weken Oostvogel. 
Fijn nieuws is dat we het praktijklokaal weer volop kunnen gebruiken en dat daar flink 
gekookt en geknutseld wordt. Afgelopen periode werden er eitjes gebakken en mocht ik af 
en toe ook proeven of ze goed gelukt waren!  
Komende maand staat het opknappen van het schoolplein op het programma. De leerlingen 
uit de leerlingenraad hebben meegedacht over het ontwerp. Daar kwamen de leukste 
ideeën naar voren! Het bedrijf van Ee die ons schoolplein gaat maken heeft in de 
leerlingenraad een presentatie gegeven. En daarna hebben we samen besloten hoe het plein 
er uit moet gaan zien! Leerlingenraad bedankt! Het was ook een klus voor hen, zij hebben in 
hun eigen klas over het schoolplein vertelt en gevraagd wat de klas leuk zou vinden. Wij zijn 
heel nieuwsgierig naar het resultaat! Een fijn weekend gewenst! 
 
Met vriendelijke groeten,     
 
Margo Hondebrink 
 

Agenda 

14 april  Studiedag, leerlingen vrij 

15 april Goede vrijdag 

18 april 2e Paasdag 

22 april  Koningsspelen 

23 april t/m 8 mei Meivakantie  

23 t/ 25 mei Kamp groep 6,7 en 8 

26 en 27 mei Hemelvaartsweekend 
    

 
Vakanties/Studiedagen en extra vrije dagen 2021-2022  
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  



Ouderbijdrage reminder 

Aan het begin van het schooljaar heeft u een brief ontvangen met daarin het verzoek de 

ouderbijdrage te voldoen. Van de ouderbijdrage worden allerlei activiteiten ondersteund. 

Denk bijvoorbeeld aan Sint, Kerst, Pasen, projectweek e.d. Zonder uw bijdrage kunnen we 

deze activiteiten niet organiseren. 

Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022                                                    € 25,00 

Wij verzoeken u het bedrag over te maken op rekeningnummer NL36ABNA0400158280 

 t.n.v. SBO De Oostvogel te Gouda. Vermeld hierbij de naam van uw kind en de groep. 

Kamp 
Van maandag 23 mei tot en met woensdag 25 mei  2022, gaan de groepen 6, 7/8A, 7/8B, 
en 6/7/8 HB op kamp.  
  
Wij gaan naar Hotel Heppie in Mierlo. We hopen dat alle kinderen van de bovenstaande 
groepen mee zullen gaan op kamp.   
Het kamp wordt volledig gedraaid door het personeel van “De Oostvogel”.   
  
Om het hotel en de bus te kunnen betalen vragen wij u nu om het kampgeld over te maken. 

De kosten van het kamp zijn  € 50 ,= per kind.  
Wij vragen u het kampgeld over te maken op: IBANnummer:  NL36 ABNA 0400158280 t.n.v. 
SBO de Oostvogel  onder vermelding van: kamp 2022, naam van uw kind en de groep.  

 

 
 
Activiteiten Brede School 
  

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

 

 

 

 

    
 

 

 

 

http://www.bsgouda.nl/


Groep 7/8B 
 

We zijn voorzichtig begonnen de klas een beetje in paassfeer te 
brengen. Er is een knutsel in de klas gemaakt met een washandje, 
waarvan een nestje is gemaakt. In het praktijklokaal zullen we ook een 
opdracht gaan maken die met Pasen te maken heeft. Op woensdag 13 

april hebben we een paasviering op 
school. Tevens zal de groep op deze 
dag een skeeler les krijgen die naast 
school zal worden gegeven. We 
hopen dat de weergoden dan zullen 
meewerken. 

 
Op dinsdag 22 maart hebben we les gekregen in mediawijsheid 
Aan de hand van stellingen en vragen werden antwoorden gegeven en besproken. Door 
middel van het opsteken van een groen of rood kaartje liet je je keuze blijken. 
 
Enkele voorbeeldvragen:  
Hoe ga je om met schelden in een app groep?  
Zeg je daar wat van? 
 
Hoe ga je om met online haat? 
Er werd een filmpje getoond met tips over dit onderwerp. 
 
Reageer je op een vervelend bericht (haat comment) of juist niet? 
Niet reageren is geen aandacht schenken. 
Het was een interessante les waar iedereen weer iets van heeft opgestoken. 
 
Tot zover de update vanuit de groep. 
 
 
 
Groet, 
Juf Ilenny & meester André 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Nieuws uit groep 6 

 

Deze week hebben we in het praktijklokaal 

fruitspiesjes gemaakt en een paasmandje 

gemaakt van ijslolliestokjes. 

In de klas hebben we deze week jassen 

getest op winddichtheid; of ze waterdicht 

zijn, genoeg warmte geven en of het 

materiaal deugdelijk was. Iedere groep testte 

elkaars jas met behulp van een ventilator, 

water, 1 minuut springen met jas aan en een 

hele kritische blik. Dit werd opgeschreven op een 

onderzoeksformulier. 



Van onze vaste verslaggeefster Firdaus:  

Een aantal weken geleden zagen we een kip. Natuurlijk niet in het echt, maar we hebben ze 

zelf geknutseld. We zijn begonnen met een lege ballon, die hebben we opgeblazen en 

vastgeplakt aan een soort van rondje. De ballon kon staan. De ballon hebben we geplakt met 

stukjes krantenpapier. Toen dat droog was, gingen we er nog mooie kleuren opdoen. En 

versierd met een snavel, een hanenkam, ogen en stippen. Bijna klaar zijn onze kippen. We 

moeten er nog pootjes aan maken. Dit doen we volgende week!  

We hebben net even buitengespeeld in de sneeuw. We hebben sneeuwballen gemaakt, 

maar we mochten ze niet naar elkaar gooien. Dat was wel jammer. De juf was bang dat we 

nat zouden worden. En nu hebben we koude handen!  

Tot de volgende keer!  

 

 

 

 



Bouwen in groep 1 en 2. 

In de kleuterklas werken we met thema’s. Deze keer hebben we twee thema’s, lente en 

bouwen. Vandaag is de lente even ver weg en werden we wakker met sneeuw! We hebben  

de afgelopen weken gepraat over de lente, wandelingen buiten gemaakt en geleerd wat het 

betekent als de boom in bloei staat.  

Vorige week was het nog zo mooi weer, we hebben toen een buiten bouw dag gehouden. Er 

zijn tenten gebouwd van stof en knijpers, we hebben onze “tipi” opgezet en gezellig op het 

gras voorgelezen en torens gebouwd.  

           

Deze week was het tijd om binnen te bouwen. De kleuters hebben geleerd om te metselen 

en een bouwwerk heel stevig te maken.  We hebben een aantal bouw opdrachten gemaakt.  

Deze opdrachten mochten ze deze week zelfstandig (of met een beetje hulp) maken. Wat 

kunnen ze dat al goed.  Het worden echte bouwers, of noem je dat een metselaar? Of een 

bouwvakker?  

          

         



  Groep 7/8 

 

Op dinsdag 22 maart hebben wij iemand van de Brede School in onze klas gehad die ons les 

kwam geven over Social Media. Een impressie wat de kinderen leerden:  

Mediawijsheid is tegenwoordig een noodzakelijke basis. Vandaag de dag heeft het 

merendeel van de leerlingen in groep 7 en 8 een smartphone, meerdere social media 

accounts en weten ze zich online te vermaken met games en het kijken van filmpjes en 

televisie. Ze ontdekken vaak spelenderwijs, op zichzelf en met elkaar, wat dit voor 

mogelijkheden biedt. Maar dat brengt hen ook in situaties waarvan ze het risico niet of 

onvoldoende zien. Ze verliezen zichzelf soms in games, geven onbewust zomaar persoonlijke 

informatie prijs, maken ruzie of geven zich letterlijk bloot via Snapchat. Voortdurend met 

elkaar in contact kunnen zijn (én met de hele klas tegelijk) heeft effect op identiteitsvorming 

en groepsdynamiek. Het is in de praktijk niet zelden aanleiding tot pestgedrag en ruzies 

waardoor sociale veiligheid in het gedrang komt.  

 

En alsof dat nog niet genoeg was, hadden wij afgelopen 

donderdag iemand in de klas die over stipboeken kwam 

vertellen.  

Tijdens de les “kijken naar strips” wordt gekeken naar 

de geschiedenis van strips, hoe een strip wordt gemaakt 

en bijzondere kenmerken van strips. In de tweede les 

(volgende week dinsdag) gaan de kinderen zelf een 

stripverhaal maken.  

 

 

 

 

 



Nieuws uit groep 3/4 

De afgelopen 2 weken stonden in het teken van elkaar leren kennen in de nieuwe klas. We 

hebben een hoop spelletjes gedaan om elkaar beter te leren, we hebben met elkaar 

gespeeld en geknutseld. Verder hebben we natuurlijk ook veel geleerd, groep 3 heeft weer 

verschillende letters geleerd en groep 4 heeft vandaag weer een rekenblok afgerond.  

Groep 4 gaat ook elke vrijdag naar het praktijklokaal, vorige ronde hebben de kinderen 

popcorn gebakken en deze ronde maken ze een smoothie en een paasmandje.  

Bij juf Esther hebben we gewerkt over de lente en hebben we mooie hyacinten geknutseld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 6/7/8 

 

Afgelopen dinsdag en donderdag hadden wij de eerste blokfluitlessen van juf Resie. 

We leren een stukje theorie, zoals het lezen van de noten, 

de notenbalken en de verschillende maten. 

We leren ook echt spelen en  

dat is soms nog best moeilijk!  

Toch zet iedereen door en  

kunnen we al de eerste 

liedjes spelen.  

 

De klas is enthousiast begonnen en sommige kinderen hebben 

de blokfluit en het leerboekje zelfs mee naar huis genomen om 

daar verder te oefenen.  

De komende tijd zullen we elke dinsdag en donderdag verder 

oefenen met elkaar en vast nog veel meer. 

 

 

Op vrijdagmiddag 1 april hebben de kinderen geholpen bij het lentecircuit  voor groep 1/2 en 

3, dat juf Roos heeft georganiseerd. 

De kinderen uit groep 6/7/8 hebben boekjes voorgelezen over de lente, geholpen bij een 

puzzel, een boom of een bloem van Lego gebouwd en gespeurd naar de lentebloeiers die juf 

Roos in de tuin van de school had gezet. Het was mooi om te zien hoe goed de kinderen uit 

groep 6/7/8 de jongere kinderen hielpen. 

 


