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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! 
 
Groep 3 
(Groenten)blikken 
In groep 3 willen we graag (groenten)blikken hebben voor de 
technieklessen uit het Techniekkasteel. Kunt u ons daaraan helpen? U 
mag ze inleveren bij juf Manon. 
 
Groep 8 
Musical 
De eindmusical van groep 8 vindt plaats op dinsdagavond 3 juli. Meer 
informatie hierover volgt later! 
 

Avondvierdaagse 

Op dinsdag 12 juni gaat de Zierikzeese Avondvierdaagse van start. 
Opgeven kan nog  tot en met vrijdag 1 juni bij de leerkracht van uw zoon 
of dochter. Meer informatie vindt u ook op www.avondvierdaagse-
zierikzee.nl  
 

Oproep luizencontroleouder 

Na de zomervakantie stoppen drie luizencontroleouders met hun 
werkzaamheden als ‘luizenpluisouder’. We zijn op zoek naar nieuwe 
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 deoosterburcht@obase.nl  
 

Agenda 

Avondvierdaagse – 12 juni 2018 
Schoolkamp groep 8 – 26 t/m 29 juni 2018 
Circusvoorstelling groep 1/2 en Kibeo – 29 juni 2018 

Musical groep 8 – 3 juli 2018 
Laatste schooldag – 6 juli 
 

Verjaardagen  

 Regina Slusarska 
15/06 

 Nikki van der Teen 
15/06 

 Jayden Zwang 
30/06 

 Vera de Bruine 
02/07 

 Justin Dooge 
15/07 
 

VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  

Bijlage 

  
 
 

Nieuwe leerlingen 
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Rooster en huiswerk groep 5/6 
   Groep 5 Groep 6  

28 mei (ma)* Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn 

29 mei (di)*   

30 mei (wo)* Keet in de Kerk (auto's gezocht 😉!) 
 
wegrijden:          10:35 
voorstelling:       11:00-12:00 
terug bij school: 12:15 

Keet in de Kerk (auto's gezocht 😉!) 
 
wegrijden:          10:35 
voorstelling:       11:00-12:00 
terug bij school: 12:15 

31 mei (do)* Huiswerk: 
 
- Geen huiswerk i.v.m. cito's 
 
Gym van meester Martijn 

Huiswerk: 
 
- Geen huiswerk i.v.m cito's en taaltoets 
 
Gym van meester Martijn 

1 juni (vr)*  Taaltoets blok 7 met de volgende 
doelen: 

Ik weet wat de directe rede is en kan 
deze herkennen en  
opschrijven. 

Ik weet wat de indirecte rede is en 
kan deze herkennen en opschrijven. 

Ik weet hoe ik woorden in 
alfabetische volgorde moet zetten. 

Ik weet de betekenis van alle 
woorden bij het thema theater en 
film. 

Ik weet de betekenis van alle 
woorden bij het thema boeken. 

 

 
* Groep 5-6 zullen in deze week de CITO's van woordenschat en spelling afronden! (rekenen gedeeltelijk) 

De week erna volgen de CITO's van begrijpend lezen en studievaardigheid (en de rest van rekenen) 
 

 
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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