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Nieuws per groep 
Groep 1 en 1/2 
Project BRANDWEER 
Volgende week starten we met een brandweerproject! Omdat we brandweerauto’s 
willen gaan knutselen, hebben we lege melkpakken en lege keukenrollen nodig. Wilt u 
uw zoon/dochter uiterlijk maandag een melkpak en een keukenrol meegeven? 
 
Tuinslang 
Wie heeft er een oude tuinslang voor ons? Dan kunnen we ‘spuiten’ als echte 
brandweermannen en –vrouwen. Bij voorbaat dank. 
 
Bierviltjes 
Wie heeft er voor groep 1 en groep 1/2 ronde bierviltjes? We kunnen er veel gebruiken! 
 

Bag2school 
We doen weer mee met de kledingactie Bag2school. Kledingzakken zijn op school op te 
halen. Mogen we u vragen om even de kast in te duiken om te kijken of u nog niet- of 
weinig gedragen kleding heeft? De kledingzakken kunnen op school worden ingeleverd 
tot en met woensdag 3 oktober bij de kleuteringang. Op donderdagmorgen 4 oktober 
worden de zakken opgehaald. Met de opbrengst kunnen we weer leuke dingen doen of 
kopen voor de school. Alvast bedankt! 
 

Oproep luizencontroleouder 
Een aantal luizencontroleouders zijn gestopt met de werkzaamheden als 
‘luizenpluisouder’ omdat hun kinderen onze school hebben verlaten. We zijn dus op 
zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die hierbij een handje willen helpen. De 
‘luizenpluis’ vindt plaats iedere week na een schoolvakantie (de dag in overleg). Vindt u 
het leuk om iets voor de school te betekenen? Meld u hiervoor aan bij de leerkracht van 
uw zoon of dochter of mail naar Jacomien de Bruine: jacomien.jdb@gmail.com, 
coördinator van de luizenpluiscontrole. 
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Daphne Mol. Ik kom uit Schuddebeurs en ik studeer op de PABO in 
Vlissingen. Ik zit in mijn laatste jaar. Afgelopen maandag ben ik begonnen met mijn 
stage in groep 3/4 bij juf Manon. Ik ben er elke maandag en dinsdag. Ik heb er heel veel 
zin in!  
 

De bibliotheek op school 
Ook dit schooljaar ben ik, Tyka Govaerts, weer leesconsulent bij uw kind op school. Ik 
heb weer ontzettend veel zin om samen met de kinderen aan de slag te gaan om het 
leesplezier te vergroten! 
Lezen en voorlezen is namelijk ook een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van 
een kind. Het zorgt niet alleen dat de taalvaardigheid vooruit gaat, maar ook het 
inleveingsvermogen wordt bijvoorbeeld gestimuleerd! Maar ja, iets móeten is natuurlijk 
nooit leuk. Daarom wil ik lezen zo leuk mogelijk maken. Door onder andere boeken aan 
te bieden die aansluiten bij de interesses van de kinderen. Vervolgens presenteer ik 
deze op een leuke manier, door de kinderen bijvoorbeeld nieuwsgierig te maken naar 
het boek. 
Nieuwsgierig naar wat ik doe in de klas en/of op zoek naar boekentips? Volg me dan op 
Facebook! Zoek op ‘Biebjuf Tyka Govaerts. 

 
 

Verjaardagen  

 Milan van der Werf 
23/08 

 Jesse Ista 
26/08 

 Fennah Duinhouwer 
30/08 

 Nina de Bruine 
31/08 

 Kevin Otte 
02/09 

 Emily Duinhouwer 
08/09 
 

VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  

Nieuwe leerlingen 

 In groep 1 kwam deze 
week een nieuwe 
leerling. Het is Lucy 
Kuil. We wensen Lucy 
veel (leer)plezier op 

de Oosterburcht! 
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Rooster en huiswerk groep 5/6 
 
   Groep 5 Groep 6  

27 augustus 
(ma) 

Gym van meester Martijn 
 
 

Gym van meester Martijn 

28 augustus 
(di) 

  

29 augustus 
(wo) 

  

30 augustus 
(do) 

Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn 

31 augustus 
(vr) 

Redactiesommen Redactiesommen 

 
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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