
 

 
Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Ed    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schoo l jaar  2017-2018  

4 ju l i ,  nummer  37 

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 
 

 

Inhoud 

Zomervakantie 
Bedankt! 
Indeling groep 1 en groep 1/2  
Foto’s cirusvoorstelling 
Afscheid Corinda 
Schoolkamp groep 8 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 

 

  

  

  

 

 

Zomervakantie 

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! Om 12.00 uur is het zomervakantie. We wensen alle kinderen en hun 
ouders een hele fijne vakantie en we zien de kinderen graag weer terug op 
maandag 20 augustus. 
 

(groot)ouders… BEDANKT! 
Groep 1 en 2 
Wat super om een circusvoorstelling te geven waar zoveel publiek is. Heel 
hartelijk dank voor uw komst! 
En wat een verrassing dat zoveel (groot)ouders kwamen helpen het 
kleutermateriaal schoon te maken. Heel hartelijk dank voor het poetsen en 
wassen. De klas is weer lekker schoon geworden! Geweldig hoor! 
 

Indeling groep 1 en groep 1/2 

 
 
. 

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!  

Groep 1/2 
Nick Goudzwaard 
Karlijn van Dongen 
Milan Langenberg 
Mezard de Bruine 
Maikayla Zwang 
Vince le Comte 
Mara van Helleman 
Alana Nelson 
Lieke Steenpoorte 
Tim Steenpoorte 
Twan Stouten 
Estelle van Uden 
Senna Uitterhoeve 
Thom de Vlieger 
Maud van der Werf 
Michael Wesdorp 
 

Groep 1 
Cheyenne Kik 
Roan van den Berge 
Eva de Bruine 
Cas de Bruine 
Cas van der Heijden 
Finn Zwart 
Luuk Bruggen 
Naomi Peterse 
Julia Ernest 
Nick van Gilst 
Indy Hijman 
Liza Hijman 
Mohammad Alaeddin 
Rosa van der Laan 
Lucy Kuil 
 
 
 Ook de toekomstige kinderen komen in groep 1. In onderstaand schema staat 

de  indeling van de juffen in deze groepen.  
 

 Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1 Ilze Ilze Marion Ilze 

Groep 1/2 Marion Marion Ilze Petra 
 
Anne Flikweert, tweedejaars onderwijsassistente, loopt haar stage op de 
Oosterburcht. Op donderdag is zij bij juf Marion in groep 1 en op vrijdag is zij bij 
juf Petra in groep 1/2. 

 

Foto’s circusvoorstelling 
https://myalbum.com/album/H9nBPu7l9sTY  

https://myalbum.com/album/H9nBPu7l9sTY
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Afscheid stagiaire 

Corinda Schilperoort gaat volgend jaar werken op de J.W. van den Doel school in Zierikzee. Donderdag is haar afscheid 
met de kleuters en vrijdag is haar laatste werkdag. Corinda… bedankt voor je inzet en al je hulp bij ons op school. De 
kleuters zullen je zeker missen…! 
 

Schoolkamp groep 8 
 

Lieke en Britt vertellen over dinsdag en woensdag 

Het was dinsdagochtend. We moesten 08:00 aanwezig zijn op school om alle bagage in te laden. We vetrokken 08:30  op 
de fiets naar Gapingen. Bij de Plompentoren zijn we gestopt en hebben we geluncht, sommige hebben ook nog de toren 
beklommen. Eenmaal aangekomen zijn we de tenten gaan opzetten. In de avond hebben we lekker pannenkoeken 
gegeten! En Cup A Soup. We kregen nog een lesje Zeeuws van Fleur en Mariëtte.  
 

Woensdagochtend werden we wakker en hebben heel lekker ontbeten, daarna stapten we op de fiets naar het museum: 
Terra Marris. Het ging over hoe Zeeland is ontstaan en over wind. Na het museum zijn we naar Domburg gegaan en 
hebben we lekker gewinkeld. Bij een friettent hebben we een frietje gegeten met een snackje. Toen zijn we terug naar de 
camping gefietst. Mariëtte en Lieke hadden een kampverhaal gemaakt en hebben dat voorgelezen! Daarna hebben we 
een boswandeling gemaakt! Juf Marcha wilde ons laten schrikken en sprintte naar voren en ze ging plat op de grond 
liggen, maar wij hadden haar gevonden. We gingen weer terug en Juf Marcha vroeg aan Juf Mireille:’ Heb je mijn 
telefoon.’ Juf Mireille antwoordde:’ Nee.’ Dus Juf Marcha haar telefoon lag nog in het bos. Uiteindelijk hebben we de 
telefoon terug gevonden. 
 

Mariëtte en Fleur doen verslag van donderdag en vrijdag 

Donderdag begonnen we de dag met een vroeg ontbijt. Dat kwam, omdat we naar Kanoa gingen, bij Kanoa kon je kanoën, 
een touw parcours en een vrije val in een kano. Dan werd je in een kano een steiger afgeduwd. Nadat we naar Kanoa 
waren geweest zijn we ook nog naar Veere geweest. Daar hadden we leuke dingen gekocht, zoals snoep en souvenirs. En 
we waren natuurlijk ook naar oma’s snoepwinkeltje gegaan.                                                                                                                                                                                                               
In de avond kwamen Meester Martijn en Juf Nellie barbecueën. Dat was heel gezellig, daarna moesten we naar bed, 
zodat we de andere dag weer fit waren om te fietsen. 
 

Vrijdag moesten we kwart over acht uit bed. Eerst gingen we ontbijten en daarna moesten we de tassen inpakken en als 
kers op de taart óók nog de tent opruimen. Die stomme haringen waren jammer genoeg wel een beetje eigenwijs. 
Eenmaal opgeruimd stapten we op de fiets. Tussendoor gingen we nog lekker zwemmen bij Roompot, dat was super leuk! 
Na het zwemmen stapten we weer op de fiets, op weg naar Colijnsplaat. Daar gingen we een ijsje halen, bijna iedereen 
nam het duurste. Aangekomen bij de Zeelandbrug hadden we vijf kilometer lang keiharde tegenwind! Toen we erover 
waren viel de tegenwind weer mee en kwamen we bij school aan. Desondanks de tegenwind was dit een super kamp! 

 
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. 
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