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Aan de ouders en/of verzorgers, 
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Nieuws per groep 
Groep 1 en 1/2 

Bedankje… 

Graag willen we de (groot)ouders bedanken voor het vernieuwen van de folie 

op onze ramen. Het was een mega klus om de oude folie te verwijderen en de 

nieuwe er keurig op te plakken. HEEL HARTELIJK DANK DAARVOOR! 

 

Groep 3/4 

Voorstelling tijdens Kinderboekenweek 

Op maandag 1 oktober is de opening van de Kinderboekenweek. Om 10.30 uur 

voeren de kinderen van groep 3/4 een voorstelling op in de grote zaal. Ouders 

zijn van harte welkom om te komen kijken. 

 

Groep 7/8 

Brief van Pontes Pieter Zeeman 

Bij deze nieuwsbrief zit een uitnodiging voor de ouders van groep 7/8. U vindt 

deze in de bijlage.  

 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek vindt plaats in de week van maandag 1 oktober t/m 

vrijdag 12 oktober. Het thema is: VRIENDSCHAP. 

 

Medezeggenschapsraad 

We zoeken twee nieuwe MR-ouderleden voor de medezeggenschapsraad. U 

kunt zich hiervoor kandidaat stellen. In de bijlage vindt u hierover meer 

informatie. 

 

Jaarplanning (kalender) 

We zijn bezig met het maken van de jaarplanning (kalender) zodat u weet wat er 

het hele jaar voor activiteiten plaatsvinden op school. Deze kalender krijgen de 

kinderen volgende week mee naar huis.  

 

Studiedag Obasepersoneel 

Zoals we de afgelopen weken al hebben aangekondigd zijn de kinderen vrijdag 28 

september vrij i.v.m. een studiedag voor het Obasepersoneel.  

 

Agenda 

Bag2school – tot en met woensdag 3 oktober kleding inleveren, donderdagmorgen 4 

oktober wordt kleding opgehaald. 

Ouder-/kindgesprekken – maandag 8 en dinsdag 9 oktober voor de groepen 3, 5 en 7. 

Verjaardagen  

 Kyano Voorbeijtel 
04/10 

 Keano Kortenhof 
09-10 

 Dylan Roks 
13/10 

 Thom de Vlieger 
14/10 

 Danielle Capelle 
16/10 

 Liv van Vaardegem 
16/10 

 Vince le Comte 
17/10 

 Jaylano Voorbeijtel 
25/10 
 

VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  

Nieuwe leerlingen 

 In groep 1 kwam deze 
week een nieuwe 
leerling. Het is Nick van 
Gilst. We wensen Nick 
heel veel speel- en 
leerplezier op de 
Oosterburcht! 
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   Groep 5 Groep 6  

1 okt (ma) Gym van meester Martijn 
 

Start van de Kinderboekenweek 😊 

 

Gym van meester Martijn 
 

Start van de Kinderboekenweek 😊 

2 okt (di)   

3 okt (wo) 1e Voorstelling van Keet in de Kerk 
(Zierikzee, Grote Kerk): 
 
Vertrek school :            9:40 
Aanvang voorstelling: 10:00 
Einde voorstelling:       11:00 
 
Welke ouders zouden willen rijden? 

1e Voorstelling van Keet in de Kerk 
(Zierikzee, Grote Kerk): 
 
Vertrek school :            9:40 
Aanvang voorstelling: 10:00 
Einde voorstelling:       11:00 
 
Welke ouders zouden willen rijden? 
 
Aardrijkskundetoets blok 1 

4 okt (do) Gym van meester Martijn 
 
Bezoek aan de Voedselbank (Zierikzee): 
 
Vertrek school: 8:30 
Tijdsduur: ongeveer 1,5 uur 
 

We hebben genoeg rijders 😉 

 

Gym van meester Martijn 
 
Bezoek aan de Voedselbank (Zierikzee): 
 
Vertrek school: 8:30 
Tijdsduur: ongeveer 1,5 uur 
 

We hebben genoeg rijders 😉 

5 okt (vr) Huiswerk: redactiesommen en 
spellingoefenen  
 

Huiswerk: redactiesommen en 
spellingoefenen  

 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Oosterburcht 


