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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 
Op donderdag 7 juni gaan de kinderen van groep 1/2 op Bonte Pietenpad in het 
haventje van Bommenede nabij Zonnemaire. Kinderen hebben hiervoor 
maandag een briefje meegekregen. 
 
Volgende week gaan we werken over het laatste project: CIRCUS! 
 
Rapport 
Nog niet alle kinderen hebben het rapport mee terug genomen naar school. Wilt 
u  het meegeven a.u.b?  
 

Avondvierdaagse 

Op dinsdag 12 juni gaat de Zierikzeese Avondvierdaagse van start. Voor 
informatie kunt u 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! De kinderen zijn om 11.45 uur vrij. 
 

Volgende nieuwsbrief 

Volgende week is er geen nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
woensdag 20 juni a.s. 
 

Vervanging voor juf Marion 

Op vrijdag 8 juni is juf Marion afwezig door familieomstandigheden. Juf Nicoline 
vervangt haar deze dag. 
 

Agenda 

Bonte Pietenpad – 7 juni 
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 
 
Op de volgende pagina het rooster en huiswerk van  

Verjaardagen  

 Regina Slusarska 
15/06 

 Nikki van der Teen 
15/06 

 Jayden Zwang 
30/06 

 Vera de Bruine 
02/07 

 Justin Dooge 
15/07 

 Brett van der Hulle 
28/07 

 Jill van der Hulle 
28/07 

 Daan Steenpoorte 
29/07 

 Bente van der Bie 
11/08 

 Emily de Vlieger 
11/08 

 Milan van der Werf 
23/08 

 Jesse Ista 
26/08 
 

VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  

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


 

 
Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Rooster en huiswerk groep 5/6 

   Groep 5 Groep 6  

11  juni (ma) Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn 

12 juni (di) Begin maken (ook woensdag) 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 woensdag) 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. 
 

13 juni (wo) Rekentoets blok 3B afronden 
 
Spellingtoets blok 7 met de volgende doelen: 
 

Ik weet hoe ik woorden met twee keer een –e achteraan die 
klinkt als –u  moet schrijven (knabbelen). 

Ik weet hoe ik woorden met een lange klank aan het eind van 
een klankgroep moet schrijven (molen). 

Ik weet hoe ik woorden waarin de –f (als je hem langer 
maakt) verandert in een –v en de –s (als je hem langer maakt) 
verandert in een –z moet schrijven. (grijze muizen). 

Ik weet hoe ik woorden met –acht, -echt, -icht en –ucht moet 
schrijven (specht). 

Ik weet hoe ik woorden met –ig die klinkt als –ug moet 
schrijven (dertig). 

Ik weet hoe ik woorden met –lijk die klinkt als –luk moet 
schrijven (heerlijk). 

 

Rekentoets blok 3A afronden 

14 juni (do) Rekentoets blok 3B afronden 
 
Huiswerk: 
 
- redactiesommen 
 
Gym van meester Martijn 

Rekentoets blok 3A afronden 
 
Huiswerk: 
 
- redactiesommen 
 
Gym van meester Martijn 
 
Spellingtoets blok 7 met de volgende doelen: 
 

Ik weet hoe ik woorden met -teit moet schrijven 
(majesteit). 

Ik weet hoe ik woorden met een lange klank aan het 
eind van een klankgroep moet schrijven (molen). 

Ik weet hoe ik woorden met een korte klank aan het 
eind van een klankgroep moet schrijven (mollen). 

Ik weet hoe ik de persoonsvorm in de tegenwoordige 
tijd moet schrijven (werkwoorden). 

Ik weet hoe ik de persoonsvorm in de verleden tijd 
moet schrijven (zwakke werkwoorden). 

Ik weet hoe ik woorden met –heid moet schrijven 
(gladheid). 

Ik weet hoe ik woorden met meervoud op ‘s moet 
schrijven (auto’s). 

Ik weet hoe ik woorden met twee keer een –e 
achteraan die klinkt als –u  moet schrijven (knabbelen). 

 

15 juni (vr)   

 


