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Nieuws per groep 
Groep 1 en 1/2 
Op bezoek bij de brandweer 
Op vrijdagochtend 7 september zijn de kleutergroepen naar de brandweer geweest! We 
gingen er lopend naar toe onder leiding van alle juffen en de moeder van Thom. 
Allereerst vertelde een brandweerman over wat er allemaal gebeurt als er brand is. Hij 
trok zijn echte brandweerpak aan zodat we alles goed konden zien. Ook de zuurstoffles 
werd gedemonstreerd. Vervolgens was er een juffen en moeder wedstrijd: wie heeft als 
eerste het pak aan en helm op en zit klaar in de brandweerauto? Juf Ilze had gewonnen! 
Alle kinderen mochten spuiten met de echte brandweerslang! De kinderen mochten 
helmen van pionnen spuiten en vervolgens een brandweerautootje wegspuiten. Wat 
een feest!! We zagen dat de brandweer ook met schuim kan spuiten. En hoe ze een auto 
open knippen! Tussendoor hebben we gegeten en gedronken. We zongen ons 
brandweerlied en ook ons opzegversje hebben we laten horen. Alle kinderen kregen een 
paar souveniertjes en een echt brandweerdiploma. Als dank  gaven we onze 
zelfgemaakte klassenposter. Deze werd direct opgehangen in de kazerne. Tot slot 
maakten we een groepsfoto met de brandweermannen erbij! En we hoorden de sirene 
van 2 brandweerauto’s. Wat klinkt dat hard! Veel kinderen hielden hun oren dicht.  
Terug op school had de sirene toch wel heel veel indruk gemaakt, evenals het spuiten 
uiteraard!! Heel veel dank aan de 3 brandweermannen! Christa, ook jij bedankt voor 
alles! Het was GEWELDIG allemaal!! De foto’s kunt u bekijken in het fotoalbum: 
https://myalbum.com/album/kMO5eUy3BJYo  
 
Project: Speel je mee? 
Maandag start ons project: Speel je mee? Het is een IK EN KO project dat bestaat uit taal 
en rekenactiviteiten. Het gaat over vriendschap, ruzie, spelen, delen, opruimen en 
spelletjes doen. Hierbij alvast 2 versjes die we gaan leren: 
 
Opzegversje:    Liedje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voortgangsgesprekken 
Op maandag 8 en dinsdag 9 oktober vinden de voortgangsgesprekken plaats voor de 
ouders van de kinderen van de groepen 3, 5 en 7. Een uitnodiging vindt u in de bijlage. 
Als u wilt ruilen, geef dit dan ook even door aan de leerkracht van uw zoon/dochter. 
 

 
 

Verjaardagen  

 Anna Kolaszewska 
14/09 

 Mezard de Bruijne 
16/09 

 Lieke Steenpoorte 
17/09 

 Kyano Voorbeijtel 
04/10 

 Keano Kortenhof 
09-10 

 Dylan Roks 
13/10 

 Thom de Vlieger 
14/10 
 

VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  

Nieuwe leerlingen 

 In groep 1 kwamen 
deze week twee 
nieuwe leerlingen. Het 
zijn Indy en Liza 
Hijman. We wensen 
Indy en Liza heel veel 
speel- en leerplezier 

op de Oosterburcht! 

Mijn bedje, mijn bankje 
Je mag er heus niet bij 
Mijn knuffel en mijn lepeltje 
Zijn alleen van mij 
Wil jij soms met mij spelen 
Nou ik wil toch lekker niet 
En mijn koekje met je delen 
Doe ik vast en zeker niet 

Ik heb een eigen fietsje 
En een eigen mooie bal 
Een appel en een hobbelpaard 
Een kater met een lange staart 
Ik heb ook nog een eigen schep 
Daar achter in het zand 
En wil je met mij spelen 
Nou dan geef je me jouw 
hand!! 

Wie doet er mee verstoppertje? 
Ik wil hem zijn 
Wie niet weg is , is gezien! 
Wie doet er mee verstoppertje? 
Maak dat je wegkomt. 
Ik tel tot tien! 

Wie doet er mee met tikkertje? 
Ik wil hem zijn. 
Wie niet weg is, wordt getikt. 
Wie doet er mee met tikkertje? 
Maak dat je wegkomt. 
Ik tel nu af! 

https://myalbum.com/album/kMO5eUy3BJYo
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Even voorstellen 

Manita - Velen van u kennen mij al wel, maar aan wie mij nog niet kent, wil ik mij graag voorstellen: Mijn naam is Manita 
van der Heijden, moeder van Sil in groep 4 en Cas uit groep 1. Ik heb de taak als voorzitter in de OR van Saskia van der 
Maas overgenomen. Samen met de leden van de OR en het schoolteam gaan we er weer een super jaar van maken, vol 
leuke activiteiten voor alle kinderen. U bent natuurlijk altijd vrij om een vergadering bij te wonen. Heeft u vragen of een 
superleuk idee? geef het door aan een van de OR leden.  
Met vriendelijke groeten, Manita van der Heijden. Telefoon: 06 12625660 
 
Sonia - Ik ben Sonia Nelson, sinds 2017 lid van de ouderraad en vanaf dit schooljaar heb ik het stokje overgenomen van 
Ilona Dooge als penningmeester.  Patrick, Alana en ik wonen in het mooie Ouwerkerk en hebben gekozen voor deze fijne 
school in het gezellige Oosterland omdat het ons meteen erg aansprak. Alana is 5 jaar, zit nu in groep 2 en heeft het 
enorm naar haar zin!  
De ouderraad op de Oosterburcht is lekker actief, alle dames doen zoveel voor de leerlingen en het is fijn om bij te dragen 
aan de feestvreugde van onze kinderen. Al dit leuks maakt de schooltijd voor hen alleen maar nog prettiger! De centjes 
van alle ouders maken dit mede mogelijk en ik ga mijn best doen om deze zo goed mogelijk te beheren! Alvast bedankt 
voor jullie vertrouwen en mochten er vragen zijn, dan ben ik te bereiken op patensoon@zeelandnet.nl  
Groetjes, Sonia 
 

Agenda 

Informatieavond - donderdag 13 september - vanaf 19.00 uur. 
Studiedag Obasepersoneel – vrijdag 28 september, de kinderen zijn deze dag vrij! 
Bag2school – tot en met woensdag 3 oktober kleding inleveren, donderdagmorgen 4 oktober wordt kleding opgehaald. 
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   Groep 5 Groep 6  

17 sep 
(ma) 

Gym van meester Martijn 
 
Natuurkundetoets 

Gym van meester Martijn 
 
Natuurkundetoets 

18 sep (di) Spellingtoets blok 1 met de volgende doelen: 

 
 

Ik weet hoe ik samengestelde woorden moet schrijven 
(stripboek). 

Ik weet hoe ik verkleinwoorden met –je, -tje en –pje moet 
schrijven (muisje). 

Ik weet hoe ik woorden met een –e achteraan die klinkt als een 
–u moet schrijven (zwarte mieren). 

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 lange klank aan het eind van 
een woord moet schrijven (panda) 

Ik weet hoe ik woorden met –be, -ge en –ver vooraan moet 
schrijven (gebak). 

 

 
Vervolg rooster en huiswerk op de volgende pagina! 

 

Obs de Oosterburcht 

 
4307 BP Oosterland 

 
(0111) 64 19 53 

deoosterburcht@obase.nl 
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19 sep 
(wo) 

Rekentoets blok 1 met de volgende doelen: 
 

Som 1: Optellen en aftrekken t/m 100 

Som 2: De tafels van 3,4 en 6 

Som 3: Getallen t/m 1000 plaatsen op een 
getallenlijn 

Som 4: Analoge tijd en digitale tijd 

Som 5: Symmetrie 

Som 6: Aftrekken t/m 100 

Som 7: Deelsituaties 

Som 8: Getallen t/m 1000 structureren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekentoets blok 1 met de volgende doelen: 

Som 1: Oriënteren in de getallen t/m 10.000 

Som 2: Optellen en aftrekken t/m 1000 

Som 3: Vermenigvuldigen en delen met grote 
getallen 

Som 4: Notatie van lengtematen (m, dm, cm en mm) 

Som 5: Kalender 

Som 6: Structureren van getallen t/m 10.000 

Som 7: Vermenigvuldigen en delen met grote 
getallen 

Som 8: Schattend rekenen (optellen en aftrekken) 

 
Spellingtoets blok 1 met de volgende doelen: 
 
 

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

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 met –ig die klinkt als –ug 
moet schrijven (dertig). 

Ik weet hoe ik woorden met –lijk die klinkt als –luk 
moet schrijven (heerlijk). 

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 woorden met –ei moet schrijven 
(geit). 

Ik weet hoe ik verkleinwoorden met –etje moet 
schrijven (spinnetje). 

Ik weet hoe ik woorden met –au moet schrijven 
(pauw). 

Ik weet hoe ik woorden met –be, -ge en –ver 
vooraan moet schrijven (gebak). 

20 sep 
(do) 

 
Gym van meester Martijn 

 
Gym van meester Martijn 

21 sep 
(vr) 

 
Huiswerk: redactiesommen 

 
Huiswerk: redactiesommen 

 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Oosterburcht 


