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Nieuws per groep 
Groep 1 en 1/2 
Project BRANDWEER 
Voor het knutselen van brandweerauto’s, hebben we lege melkpakken en lege 
keukenrollen nodig. Wilt u uw zoon/dochter uiterlijk vrijdag een melkpak en een 
keukenrol meegeven? 
Het project wordt in stijl afgesloten, want: op vrijdagochtend 7 september mogen we 
op bezoek bij de brandweerkazerne! 
In de bijlage vindt u de opzegversjes en liedjes die we zingen. 
De foto’s kunt u bekijken op https://myalbum.com/album/OlPPUweDkLkf  
 

Groep 7/8 
Voorlichting bureau Halt 
Op donderdag 30 augustus verzorgt bureau Halt een voorlichting voor de leerlingen van 
groep 7 en 8. Het onderwerp is: ‘Invloed van de groep’. In de bijlage vindt u een 
informatieblad voor ouders.  
 

Voorstellen van de Rederijkers in Zierikzee 
Op dinsdagavond 4 september gaan we naar de voorstelling van de Rederijkers in 
Zierikzee. De voorstelling ‘Hef het glas’ wordt gespeeld in diverse kamers en de tuin van 
het pand Oude Haven 35 te Zierikzee. De aanvang is om 20.00 uur. We verzamelen om 
19.30 uur op de parkeerplaats van school. De kinderen worden na de voorstelling thuis 
afgezet. Woensdag 5 september mogen de kinderen uitslapen en hoeven pas om 9.30 
uur te beginnen op school. Voor alle kinderen die niet van uitslapen houden; er is een 
juf aanwezig dus je mag gewoon om 8.30 uur naar school komen. 
Op de website: www.rederijkerszierikzee.nl kunt u informatie vinden over de 

voorstelling. 
 

Ouder- vertelgesprekken 

In de week van 8 oktober vinden de ouder- vertelgesprekken plaats voor de ouders van 
de kinderen van de groepen 3, 5 en 7. U kunt hiermee alvast rekening houden in uw 
agenda. Een officiële uitnodiging volgt nog. 
 

Informatieavond 

Op donderdag 13 september om 19.00 uur vindt er weer de jaarlijkse informatieavond 
plaats op school. U bent van harte welkom! 
 

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. 

 

Verjaardagen  

 Fennah Duinhouwer 
30/08 

 Nina de Bruine 
31/08 

 Kevin Otte 
02/09 

 Emily Duinhouwer 
08/09 

 Anna Kolaszewska 
14/09 

 Mezard de Bruijne 
16/09 
 

VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  

Nieuwe leerlingen 

 In groep 1 kwam deze 
week een nieuwe 
leerling. Het is Rosa 
van der Laan. We 
wensen Rosa veel 
(leer)plezier op de 
Oosterburcht! 

https://myalbum.com/album/OlPPUweDkLkf
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Rooster en huiswerk groep 5/6 
 
   Groep 5 Groep 6  

3 september 
(ma) 

Gym van meester Martijn 
 
 

Gym van meester Martijn 

4 september 
(di) 

  

5 september 
(wo) 

  

6 september 
(do) 

Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn 

7 september 
(vr) 

Huiswerk: 
www.spellingoefenen.nl 
 
Momumentendag: 

- Bezoekje aan de molen in Oosterland (13.00-13.45)-> twee 
begeleiders 

Huiswerk: 
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Momumentendag: 
Bezoekje aan de molen in Oosterland (13.00-
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Staking 
Op woensdag 12 september vinden er in de provincies Zeeland en Zuid-Holland in het onderwijs stakingen plaats. 
Alhoewel wij achter de eisen van de bonden staan, staakt het team van de Oosterburcht niet. De kinderen van de 
groepen 3 t/m 8 worden dus gewoon op school verwacht deze dag. 
 
Met vriendelijke groet, 

Team van de Oosterburcht  
 
Zwembad Dolfijn vrijzwemmen 
Met ingang van woensdag 29 augustus verandert de tijd van het vrijzwemmen op de woensdagmiddag. De nieuwe tijd is 
van 14.15 uur tot 15.45 uur. We hopen net als anders veel kinderen te mogen zien.  
 
Met vriendelijke groet, 
Medewerkers van zwembad Dolfijn 

 

Obs de Oosterburcht 

 
4307 BP Oosterland 

 
(0111) 64 19 53 

deoosterburcht@obase.nl 
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