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Nieuws per groep 

Groep 1/2 
Afscheid nemen van uw kleuter 
De groep is inmiddels redelijk groot geworden, daarom wil ik u vragen om bij 
binnenkomst het afscheid van uw zoon of dochter zo kort mogelijk te houden. 
Graag afscheid bij de deur van de klas of in de klas  brengen op de stoel (kiss and 
go!). Dit is voor de kinderen overzichtelijker en rustiger. 
We hopen dat u hier begrip voor heeft! 
 

Bonte Pietenpad 
De datum is nog niet helemaal zeker, maar op donderdag 7 juni of maandag 11 
juni gaan de kinderen van groep 1/2 op Bonte Pietenpad in het haventje van 
Bommenede nabij Zonnemaire. Het zou fijn zijn als er nog enkele ouders bereid 
zijn om ons naar Bommenede te brengen. Wilt u ons rijden? Geef het dan even 
door aan juf Marion. U hoort uiterlijk dinsdag a.s. wanneer de datum is. Het 
hangt af van het aantal rijders en het weer! 
 

Deze weken werken we over het strand. 
Na het Bonte Pietenpad gaan we beginnen aan ons laatste project: CIRCUS! 
 

Hulpouders 
Het einde van het schooljaar nadert nu al snel. Daarom leek het ons leuk om tot 
die tijd te werken met een intekenlijst. Vindt u het leuk (nog) een keer te helpen 
in de klas dan kunt u dat aangeven op de intekenlijst die ik op de voordeur zal 
hangen. De dagen met de tijden zijn: 
Dinsdag- en donderdagmiddagen van 13.00 uur tot 14.00 uur. Vrijdagochtenden 
van 10.45 uur tot 11.45 uur. Als u zin heeft kunt u komen timmeren, voorlezen, 
computeren of technieken (spelletjes doen)! 
 

Rapport 

Wilt u  het rapport van uw kind inleveren a.u.b? Als u interesse heeft in waar wij 

allemaal naar kijken bij het invullen van het rapport dan kunt u een formulier 

meenemen. De formulieren hangen per leeftijd  op het grote prikbord in de 

gang. 
 

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 7/8 
Bezoek tomatenkwekerij 
Op woensdag 23 mei gingen we naar tomatenkwekerij V.O.F. Prominent de 
Grevelingen in Sirjansland. We kregen een rondleiding in de kassen. We hebben 
de tomatenplanten gezien, en de tomaten geproefd. Ook hebben we gezien hoe 
de tomaten worden gesorteerd en klaargemaakt worden voor transport. Wij 
vonden de rondleiding leuk en interessant. Graag bedanken we meneer 
Groenewegen voor de leuke en interessante rondleiding. 
Geschreven door Eline. 
 
 
 

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 

 Avondvierdaagse 
(inschrijfformulier 
wordt meegegeven.) 

 
 

Nieuwe leerlingen 

 In groep 1 kwam deze 
week een nieuwe 
leerling. Het is Cas van 
der Heijden. We 
wensen Cas veel 
plezier op de 

Oosterburcht! 
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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. We hebben een papieren versie meegegeven aan de kinderen. Voor 

meer informatie kunt ook kijken op www.avondvierdaagse-zierikzee.nl  

 

Laatste schooldag 

Op vrijdag 6 juli is het de laatste schooldag voor de zomervakantie. Om 11.30 uur die ochtend geven de 

kinderen van alle klassen een optreden voor de ouders! Noteert u dit alvast in uw agenda? 

 

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 

 

Rooster en huiswerk groep 5/6 
   Groep 5 Groep 6  

4  juni 
(ma)* 

Gym van meester Martijn 
 
Taaltoets blok 7 met de volgende doelen: 

Ik weet wat de persoonsvorm (pv) is en kan deze vinden in een zin. 

Ik weet wat het onderwerp (ow) is en kan deze vinden in een zin. 

Ik weet wat een woordparaplu is en hoe ik deze moet maken. 

Ik weet de betekenis van alle woorden bij het thema beeldende 
kunst. 

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

Gym van meester Martijn 

5 juni (di)*   

6 juni (wo)* Begin maken (ook donderdag) met rekentoets blok 3B met de 
volgende doelen: 

Ik weet hoe ik plus –en minsommen moet maken tot en met 1000. 

Ik weet hoe ik de tafels boven de tafel van 10 moet uitrekenen. 

Ik weet hoe ik moet delen met rest. 

Ik weet hoe ik de juiste inhoudsmaat kies (l, dl) bij het juiste 
plaatje. 

Ik weet hoe ik de oppervlakte van een figuur moet uitrekenen. 

Ik weet hoe ik de omtrek van een figuur moet uitrekenen. 

Ik weet hoe ik getallen opschrijf in cijfers en in letters. 

Ik weet hoe ik een getallenrij moet afmaken. 
 

Begin maken (ook donderdag) met rekentoets blok 
3A met de volgende doelen: 

Ik weet hoe ik plus –en minsommen moet maken 
tot en met 10.000. 

Ik weet hoe ik moet afronden (≈) op tientallen, 
honderdtallen en duizendtallen.   

Ik weet hoe ik lengtematen (m, dm, cm) moet 
omrekenen. 

Ik weet hoe ik inhoudsmaten (l, dl, cl, ml) moet 
omrekenen. 

Ik weet hoe ik moet uitrekenen hoelang iemand 
nog moet wachten (tijdsduur) 

Ik weet hoe ik een getallenrij moet maken. 

Ik weet hoe ik lengtematen (m, cm) als 
kommagetal moet schrijven. 

Ik weet hoe ik de juiste som uit een verhaal kan 
halen. 

 

7 juni (do)* Rekentoets blok 3B afronden 
 
Huiswerk: 
 
- Geen huiswerk i.v.m. cito's en taal -en rekentoets 
 
Gym van meester Martijn 

Rekentoets blok 3A afronden 
 
Huiswerk: 
 
- Geen huiswerk i.v.m cito's en rekentoets 
 
Gym van meester Martijn 

8 juni (vr)*   

 
* Groep 5-6 rond in deze week de CITO's begrijpend lezen, rekenen en studievaardigheid af!  

 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Oosterburcht 

http://www.avondvierdaagse-zierikzee.nl/
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