
 

 
Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Ed    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

School jaar  2017-2018  

18 apr i l ,  nummer 29 

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 
 

 

Inhoud 

Nieuws per groep 
Koningsspelen en koningsdans 
Mad Science Zomerkamp 
Agenda 
Rooster en huiswerk groep 5/6 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 

 

  

  

  

 

 

Nieuws per groep 

Groep 1/2  
Schoolreis 
Op dinsdag 8 mei gaan de kinderen van groep 1/2  op schoolreis naar het 
Klok’uus in ’s Heer Arendskerke. We vertrekken om 8.45 uur met de bus en zijn 
om 15.15 uur weer terug op school. In het Klok’uus kunnen de kinderen heerlijk 
zelf (en veilig!) spelen met skelters, op springkussens, glijbanen, ballenbak en 
nog veel meer… Ook mogen de liefhebbers bungy jumpen. Om 12.00 uur eten 
we met z’n allen friet met snackjes. We mogen onbeperkt ranja drinken en eten 
tot slot een waterijsje. We hopen dat het weer een onvergetelijke dag wordt! 
Wilt u uw zoon/dochter deze dag oude kleren aantrekken? Kinderen hoeven 
niets mee te nemen, maar een klein zakje snoep mag als ze dat willen. 
 
Ssssssst… geheim! 
We werken aan moederdag! Niet doorvragen a.u.b.! 
 
Project Groot en Klein 
In de bijlage vindt u informatie over het project GROOT en Klein! 
 
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 mee?  
 
Groep 7/8 
(S)cool on Wheels 
Op donderdagochtend 19 april doen de kinderen van groep 7/8 mee aan een 
project namens Sport Zeeland. Het gaat om een gastles, waarbij kinderen 
kennismaken met mogelijkheden  
en onmogelijkheden van mensen  
met een beperking. De kinderen  
zullen eerst informatie krijgen in  
de klas, daarna mogen de kinderen  
ook gaan ervaren hoe het voelt om 
te sporten met een beperking.  
Let op: Doe sportieve kleding aan  
en neem gymschoenen mee! 
 
Eindmusical 
De IEP toets zit er weer op! Dat betekent voor de kinderen van groep 8 dat het 
einde van hun basisschooltijd in zicht begint te raken. Een mooie week om ook 
te starten met iets wat daar natuulijk weer bij hoort; de eindmusical. Alle 
kinderen van groep 7/8 krijgen deze week hun tekstboekje mee en we hopen 
voor de vakantie iedereeen een leuke rol te kunnen geven. Alle kinderen kunnen 
in de vakantie alvast hun boekje een keer rustig doorlezen en beginnen met zich 
inleven in hun rol! 
De musical kan deze keer ook digitaal geoefend worden via de online app: wie 
heeft de rol? Juf Marcha zal hier vrijdag meer over vertellen in de klas. Succes 
met oefenen allemaal! 
 

Verjaardagen  

 Amber van Gilst 
24/04 

 Kyra Verhoek 
27/04 

 Bas Bouwman 
02/05 

 Alana Nelson 
07/05 

 Lisa de Bruine 
08/05 

 Mariette Bolle 
12/05 
 

Van harte  
Gefeliciteerd!  

Bijlage 

 Project Groot en Klein 
 
 

Nieuwe leerlingen 
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Groep 3 t/m 7 

Schoolreis 

Op dinsdag 8 mei, na de meivakantie, is het weer zover. De leukste schooldag van het jaar! Dit jaar gaan we op 

schoolreis naar Duinoord In- & Outdoor recreatie in Helvoirt. We vertrekken rond 8.35 uur. De kinderen 

worden gewoon om 8.30 op school in de klassen 

verwacht. We hopen natuurlijk op veel uitzwaaiers! We 

verwachten tussen 17.30 en 18.00 uur terug te zijn. 

 

In Duinoord kunnen we allerlei leuke activiteiten doen, 

zoals midgetgolf, springen in de Jump Area en 

laserschieten. Met mooi weer zijn er ook wateractiviteiten zoals watersproeiers. Omdat het park ook een 

klimbos bevat zijn er enkele regels waaraan de kinderen zich moeten houden: 

- Geen sieraden 

- Lange haren moeten in een elastiek vastgebonden worden 

- Draag sportieve kleding die niet knelt 

- Draag dichte schoenen (dus geen sandalen, slippers, crocs, ballerina’s o.i.d.) 

- Neem eventueel zwemkleding/handdoek/droge kleding mee voor de wateractiviteiten bij mooi weer! 

Verder mogen de kinderen zoals altijd een rugtasje meenemen met iets te drinken en een snoepje. De lunch 

wordt door ons verzorgd! We hopen er uiteraard weer een geweldige dag van te maken. 

 

Wilt u of uw zoon/dochter weten wat er allemaal nog meer te doen is? Neem eens een kijkje op: 

www.duinoord.nl  

 

Koningsspelen en koningsdans 
Op maandagmiddag 16 april heeft Elly Geelhoed de koningsdans ingeoefend met alle kinderen. We bedanken 

Elly voor het aanbieden van deze gratis dansles! 

Op vrijdag 20 april vieren we de koningsspelen. Alle kinderen ONTBIJTEN in de grote zaal (ontbijten thuis hoeft 

dus niet). Om ongeveer 9.15 uur DANSEN we met de hele school de KONINGINGSDANS op het schoolplein. 

Daarna doen we SPELLETJES, ook op het schoolplein. De kinderen van groep 1/2 doen dit apart op het 

kleutergedeelte van het schoolplein. U bent van harte welkom om naar de dans en de spelletjes te komen 

kijken. Om 15.15 uur krijgen de kinderen meivakantie! 

 

Mad Science Zomerkamp 

De zomerkampen van Mad Science vinden in de zomervakantieperiode plaats op super leuke locaties 

verspreid door Zeeland! Bekijk de coole Mad Science zomerkamp magazine: 

http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp 

 

Agenda 

Schoolkamp groep 8 – 26 t/m 29 juni 2018 
 
 
 
Rooster en huiswerk groep 5/6 op de volgende pagina 

http://www.duinoord.nl/
http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp
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Rooster en huiswerk groep 5/6 
   Groep 5 Groep 6  

7 mei (ma) Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn 

8 mei (di) Schoolreis! Schoolreis! 

9 mei (wo) 

 

Voor 1x huiswerk wo i.p.v. 
do (!) 

Bezoekje meester Ad aan groep 5/6 

 

Huiswerk: redactiesommen 

Bezoekje meester Ad aan groep 
5/6 
 
Huiswerk: redactiesommen 

10 mei (do) Hemelvaart: VRIJ! 

 

Hemelvaart: VRIJ! 

11 mei (vr) VRIJ! VRIJ! 

 
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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