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Agenda 

Circusvoorstelling groep 1/2 en Kibeo: 29 juni 2018 

Musical groep 8: 3 juli 2018 

Laatste schooldag: 6 juli 2018 

 

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 deze dag om 12.00 uur vrij (iets later dan normaal). De 

zomervakantie begint dan… 

 

Schoolfotograaf 

U kunt nog foto’s bestellen tot 29 juni a.s. Plaatst u de bestelling op 29 juni of 

later dan worden de foto’s pas na de vakantie geleverd. 

 

Splitsing kleutergroep na de zomervakantie 

Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief 
worden de kleuters na de 
zomervakantie gesplitst. Ilze van der 
Velde komt ons team het volgende 
seizoen aanvullen. Ilze is 26 jaar en 
heeft al ervaring met lesgeven op het 
Kofschip in Zierikzee en de Klimop op 
Dreischor. Ilze is onderwijsassistente. 
Juf Marion houdt de 
eindverantwoording, maar er wordt in 
twee lokalen gewerkt. De organisatie in 
de beide groepen wordt volgende week 
meegedeeld. 

  

Ilze komt volgende week kennismaken, zodat de kinderen haar alvast  kennen. 
 

Aftredende OR-leden 
Beste ouders, verzorgers, 
Na vele jaren voorzitter in de ouderraad op  Oosterburcht geef ik het stokje a.s. 
vrijdag 6 juli door aan mijn opvolgster Manita van der Heijden (moeder van Syl 
en Cas). Ik heb het altijd heel leuk gevonden om met de school en activiteiten 
van de school verbonden te zijn geweest en vond het dan ook fijn een 
ondersteuning te zijn voor het docententeam. Ik wens Manita en de ouderraad 
heel veel succes met deze geweldig leuke uitdaging.  
 

Verder wens ik iedereen een hele fijne vakantie .  
Groetjes Saskia van der Maas 
 
 

Vervolg op volgende pagina. 

Verjaardagen  

 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!  

Bijlage 

 Afscheidsmusical 
groep 7/8 
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Beste ouders, verzorgers, 
Graag wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gehad de afgelopen 8 jaar als 
penningmeester. Ik heb het al die jaren met veel plezier voor de kinderen gedaan. 
Na de zomervakantie of te wel het nieuwe schooljaar 2018/2019 geef ik het financiële plaatje over aan Sonia 
Nelson. Ik heb er alle vertrouwen in dat Sonia met grote zorg uw bijdrage weer goed gaat gebruiken om zo 
samen met de andere OR-leden super leuke dingen te kunnen organiseren voor onze kinderen. 
 

Ik wens iedereen een fijne en            vakantie toe.  
Groeten van Ilona Dooge 
 

Afscheid stagiaire 

Corinda Schilperoort heeft haar diploma gehaald en gaat volgende week vrijdag ook afscheid van ons nemen. 

Corinda… bedankt voor je inzet en al je hulp bij ons op school. De kleuters zullen je zeker missen…! 

 
Rooster en huiswerk groep 5/6 

 GROEP 5 GROEP 6 

Maandag 2 juli - Gym - Gym 
 

Dinsdag 3 juli - Musical groep 7/8 
 

- Musical groep 7/8 

Woensdag 4 juli - Opruimen! 
(grote tas meenemen) 

 

- Opruimen! 
(grote tas meenemen) 

Donderdag 5 juli - Excursie 
 

- Gym 
 

- Excursie 
 

- Gym 

Vrijdag 6 juli - Eindfeest - Eindfeest 
 

   

 
Met vriendelijk 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 
 
 
 

 

mailto:deoosterburcht@obase.nl

