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Nieuws per groep 

Groep 1/2  
Project Ik en Ko 
In de bijlage kunt u lezen wat we de komende week gaan doen en leren! 
 

Groep 3/4 
Drinkpakken (1 liter) 
Voor een knutselopdracht met de kinderen van groep 3/4 willen we graag drinkpakken 
van 1 liter hebben. Spaart u even mee?  
 

Groep 7/8 
Verkeersexamen 
Op dinsdag 10 april om 10.55 uur vindt het praktisch gedeelte van het verkeersexamen 
plaats in Bruinisse. Alle kinderen moeten dus hun fiets mee naar school nemen. Alle 
fietsen worden vooraf gekeurd door Veilig Verkeer Nederland om vast te stellen of de 
fiets veilig genoeg is voor deelname aan het examen. Wilt u ook een lunch meegeven 
naar school zodat we gezamenlijk kunnen eten op school? 
De route voor dit verkeersexamen willen wij aanstaande vrijdagmiddag 6 april met de 
kinderen rijden en verkennen. Ook deze dag moeten de kinderen op de fiets naar 
school komen. 

 
 
Schoolkamp 
Van dinsdag 26 t/m vrijdag 29 juni gaan de kinderen van groep 8 weer op schoolkamp 
naar Gapinge. We gaan er weer een lekker actieve week van maken, met onder 
andere veel fietsen, zwemmen en spelen. Tegen de tijd dat het kamp nadert krijgen de 
kinderen een kampboekje waarin alle informatie, die voor de kinderen en ouders nodig 
is, beschreven staat. We hebben er nu al weer zin in!  
 
Thema 
We werken de komende weken in groep 7/8 aan het thema: het lichaam. We maken 
daarbij o.a. gebruik van een leskist van het NME en hebben ook veel mooi materiaal van 
Jarda mogen lenen!  
 
 
 
 

Verjaardagen  

 Mara van Helleman 
04/04 

 Twan Stouten 
09/04 

 Indy van der Laan 
14/04 

 Joey Verhoek 
18/04 

 Amber van Gilst 
24/04 

 Kyra Verhoek 
27/04 
 

Van harte  
Gefeliciteerd!  

Bijlage 

 Project Ik en Ko (1/2) 

 IEP – brief ouders (8) 
 

Nieuwe leerlingen 

 Deze week kwam er 
een nieuwe leerling in 
groep 1. Het is Julia 
Ernest.  
We wensen Julia veel 
plezier op de 

Oosterburcht. 
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Groep 8 
IEP Eindtoets 
Op dinsdag 17 en woensdag 18 april maken de kinderen van groep 8 de centrale eindtoets 'IEP'. De afname vindt plaats in 
de ochtend, dinsdagmiddag volgen de kinderen het gewone lesrooster. De uitslag van de eindtoets is na ongeveer 4 
weken beschikbaar en wordt door ons meegegeven in een afgesloten envelop.  
In de bijlage of op https://www.toets.nl/voorouders kunt u meer lezen over de afname van deze toets.  
U hoeft vooraf met uw kind niet specifiek te oefenen, om alvast gewend te zijn aan de vraagstelling en het uiterlijk van 
de IEP hebben we in de klas een oefenboekje gemaakt. We hopen dat alle kinderen dinsdag goed uitgerust aan hun toets 
kunnen starten en wensen ze allen alvast veel succes!  
 

Paascrea 
Op donderdagochtend 29 maart heeft de hele school paasfeest gevierd. Alle kinderen maakten een prachtige 
paastakkenpot. Tussendoor deden we een klim- en klauterspel in de speelzaal. We mochten paaseitjes zoeken (en 
verstoppen voor een andere groep) op het plein. We dronken limonade en aten een echte paaskoek.  En… het was mooi 
weer! Aan het eind van de ochtend ging ieder kind met een mooie paaspot naar huis. 
DANK AAN ALLE HULPOUDERS! Het was weer perfect geregeld! 
 

Onze schooltoneelgroep 
Vrijdagmorgen 6 april treden de kinderen van onze schooltoneelgroep op voor de kinderen van de Oosterburcht. Het 
begint om 10.00 uur. Zij spelen drie verschillende schoolsituaties: het oudergesprek, de verkeersles en de zwemles. De 
ouders (of andere familie) zijn natuurlijk ook welkom. 
 

Koningsdans 
Op maandag 16 april komt Elly Geelhoed de koningsdans inoefenen met alle kinderen. 
 

Schoolvoetbal jongens 

De jongens zijn ingedeeld in poule vier samen met ’t Kofschip 1, Onder de Wieken 1 en Op Dreef 2. De wedstrijden die 
voor onze mannen gepland staan zijn: 
 

13.45 uur:  ’t Kofschip 1 – De Oosterburcht 1 
14.45 uur:  De Oosterburcht 1 – Op Dreef 2 
15.30 uur:  De Oosterburcht 1 – Onder de Wieken 1 
De wedstrijden duren 15 minuten. 
 

(Bij een 1e plek spelen we sowieso twee extra wedstrijden om 16.15 uur en 16.45 uur) 
 

We vertrekken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij school. 
 

Meester Tim zal ons vertegenwoordigen als scheidsrechter! We hopen ook op veel support! De westrijden worden 
gespeeld op sportpark ‘den Hogen Blok” in Zierikzee. Tot dan! 
 

Rooster en huiswerk groep 5/6 
   Groep 5 Groep 6  

9 april (ma) Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn 

10 april (di) Spellingtoets blok 6 met de volgende doelen: 

Ik weet hoe ik woorden met een lange klank aan 
het eind van een klankgroep moet schrijven 
(molen). 

Ik weet hoe ik woorden met een korte klank aan 
het eind van een klankgroep moet schrijven 
(mollen). 

Ik weet hoe ik woorden waarin de –f (als je hem 
langer maakt) verandert in een –v en de –s (als je 
hem langer maakt) verandert in een –z moet 
schrijven. (grijze muizen). 

Ik weet hoe ik de ik-vorm van een werkwoord 
schrijf. 

Ik weet hoe ik woorden die eindigen op een –d of 

 

https://www.toets.nl/voorouders
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een –t moet schrijven (eend). 

Ik weet hoe ik woorden met –ch moet schrijven 
(lachen). 

 

11 april (wo)  Spellingtoets blok 6 met de volgende doelen: 

Ik weet hoe ik woorden met -teit moet 
schrijven (majesteit). 

Ik weet hoe ik woorden met een lange klank 
aan het eind van een klankgroep moet 
schrijven (molen). 

Ik weet hoe ik woorden met een korte klank 
aan het eind van een klankgroep moet 
schrijven (mollen). 

Ik weet hoe ik de persoonsvorm in de 
tegenwoordige tijd moet schrijven 
(werkwoorden). 

Ik weet hoe ik de persoonsvorm in de verleden 
tijd moet schrijven (zwakke werkwoorden). 

Ik weet hoe ik woorden met –heid moet 
schrijven (gladheid). 

Ik weet hoe ik woorden met meervoud op ‘s 
moet schrijven (auto’s). 

Ik weet hoe ik woorden met twee keer een –e 
achteraan die klinkt als –u  moet schrijven 
(knabbelen). 

 
 
Taaltoets blok 6 met de volgende doelen: 

Ik weet wat Engelse leenwoorden zijn en kan 
deze herkennen. 

Ik weet wat hoofdtelwoorden zijn en kan deze 
herkennen en opschrijven. 

Ik weet wat rangtelwoorden zijn en kan deze 
herkennen en opschrijven. 

Ik weet hoe ik werkwoorden in het 
woordenboek moet opzoeken. 

Ik weet de betekenis van alle woorden bij het 
thema games en spel. 

Ik weet de betekenis van alle woorden bij het 
thema spelletjes. 

 
Schoolvoetbal meiden (middag) 

12 april (do)  Huiswerk: 
- Redactiesommen 
 
Taaltoets blok 6 met de volgende doelen: 

Ik weet wat de persoonsvorm (pv) is en kan deze 
vinden in een zin. 

Ik weet wat zinsdelen zijn en hoe ik een zin in 
zinsdelen kan verdelen. 

Ik weet wat een woordtrap is en hoe ik deze moet 
maken. 

Ik weet de betekenis van alle woorden bij het 
thema creatief. 

Ik weet de betekenis van alle woorden bij het 
thema vervelen. 

 
Gym van meester Martijn 

Huiswerk:  
- Redactiesommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gym van meester Martijn 

13 april (vr)     
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Informatie schoolvoetbal meiden: 
De meiden zijn ingedeeld in poule 1 samen met: Binnen de Veste 1, De Kirreweie 2, Theo Thijssenschool 2, Onder de 
Wieken 1 en Op Dreef 1 
De wedstrijden die voor onze meiden gepland staan zijn: 
 

13:30 Theo Thijssenschool 2 - De Oosterburcht  
14:00 De Oosterburcht - Binnen de Veste 1 
14:30 De Oosterburcht - Onder de Wieken 1 
15:00 Op Dreef 1 - De Oosterburcht 
15:30 De Kirreweie 2 - De Oosterburcht 
(Bij een 1e plek sowieso twee extra wedstrijden om 16:15 en 16:45) 
 

Het zou fijn zijn als de meiden (die meedoen) zelf hun vervoer regelen (+/- 12:50 vertrekken vanaf de parkeerplaats!) 
 

Meester Tim zal ons vertegenwoordigen als scheidsrechter! We hopen ook op een hoop support! 
 

Tot dan! 
 

Schoolvakantie 2018-2019 
Het rooster van de schoolvakanties voor 2018-2019 kunt u bekijken op http://www.obase.nl/schoolvakanties/  
 

Met vriendelijke groet,  
Team van de Oosterburcht 
 

Ouderbijdrage en zwemgeld 

Ouderbijdrage groepen 1 t/m 7: € 50. Ouderbijdrage groep 8: € 100. 
Zwemleslesgeld kinderen groepen 3 en 4: € 55. 

 

NL 51 RABO 0349.7081.93  t.n.v. Vrienden van de Oosterburcht, onder vermelding van  

groep, voornaam en achternaam van uw kind. 
 
 

 

Obs de Oosterburcht 

 
4307 BP Oosterland 

 
(0111) 64 19 53 

deoosterburcht@obase.nl 
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