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Nieuws per groep 

Groep 1/2 
Circusvoorstelling 
In juni is het laatste IK en KO project samen met de kinderen van Kibeo. Het 
thema is: CIRCUS! Als afsluiting willen we graag een echte voorstelling geven. 
Op vrijdagmorgen 29 juni treden de kinderen van groep 1/2 en de kinderen van 
Kibeo voor u op. De voorstelling vindt plaats op school en begint om 11.00 uur. 
Houdt u deze datum vrij in uw agenda? We hopen dat veel ouders kunnen 
komen kijken! 
 
Nieuwe kleren voor KO 
KO was uit logeren bij Tim  
Steenpoorte uit groep 1.  
De overgrootoma van Tim  
kan heel goed breien en heeft  
voor KO nieuwe kleren  
gebreid. Daar was KO nu wel  
eens een keertje aan toe!  
Dank u wel omi le Comte.  
Prachtig hoor! 
 
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 
Bezoek tomatenkwekerij 
Op woensdagmorgen 23 mei gaan de kinderen van groep 7/8 op bezoek bij 
tomatenkwekerij  V.O.F. kwekerij de Grevelingen in Sirjansland. Hier zullen ze 
een rondleiding krijgen door de tuin en alles zien wat er komt kijken bij het 
kweken van tomaten. We gaan deze ochtend op de fiets en verwachten om 
kwart over 12 weer terug op school te zijn. 
 

Koningsdans 
Op vrijdag 20 april vierden we de koningsspelen op school. We ontbeten ’s 

morgens in de klas. Daarna dansten de kinderen de koningsdans FITLALA op het 

schoolplein waarna zij spelletjes konden spelen, ook op het plein. Het was 

prachtig weer en er waren veel ouders die even kwamen kijken. Echt feest dus! 

De kinderen genoten zichtbaar van de spelletjes. Tussendoor kregen de 

kinderen nog een pakje drinken en een zakje chips. En natuurlijk de donut! Voor 

de kinderen van groep 3 t/m 8 was dit in het spel verpakt: zij moesten de donut 

happend proberen te eten. Er waren o.a. spellejes op fietsen, karren, ringsteken, 

zaklopen en kahoot. Ook de spelletjes met water waren heerlijk om te doen! ’s 

Middags werden we nog verrast op een ijsje. Het ijsmeisje kwam met haar 

kraam op het plein. Kortom: een superfeest! Ouders van de ouderraad en 

hulpouders: Dank jullie wel! 
 

Verjaardagen  

 Mariette Bolle 
12/05 

 Lieke Boogert 
20/05 

 Anne Bouwman 
20/05 

 Regina Slusarska 
15/06 

 Vincent Stoel 
15/06 

 Nikki van der Teen 
15/06 

 Jayden Zwang 
30/06 

 Vera de Bruine 
02/07 
 

VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  

Bijlage 

  
 
 

Nieuwe leerlingen 
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Schoolreis 

De kinderen van groep 3 t/m 7 gingen gisteren met schoolreis naar Duinoord in Helvoirt. Het was een 

ontzettend leuke dag! U kunt de foto’s bekijken door op de link te klikken: 

https://myalbum.com/album/XI1T0lRvIx9L  

 
Agenda 

Schoolkamp groep 8 – 26 t/m 29 juni 2018 

Circusvoorstelling groep 1/2 en Kibeo – 29 juni 2018 

 
Rooster en huiswerk groep 5/6 
   Groep 5 Groep 6  

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

15 mei (di)   

16 mei (wo)   

17 mei (do) Huiswerk: 

 

- Nieuwsbegrip XL (teken en de 
ziekte van Lyme) 

- Redactiesommen 

 

Gym van meester Martijn 

Huiswerk: 
 

- Nieuwsbegrip XL (teken en de 
ziekte van Lyme) 

- Redactiesommen 

 

Gym van meester Martijn 

18 mei (vr)   

 
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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