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Nieuws per groep 
Groep 1 en 1/2 
Ko is jarig! 
Een dezer dagen komt het zelfgemaakte boekje  van Ko  mee naar huis. 
De kinderen van groep 1 hebben zelf het woord “Ko” getypt op de computer of het 
woord “Ko” gestempeld. De kinderen van groep 2 hebben de hele tekst zelf op de 
computer (na)getypt. Vervolgens hebben de kinderen elke tekstregel op de juiste 
bladzijde geplakt. Alle kinderen hebben in de klas hun eigen boekje “voorgelezen”. Ze 
hebben dus geoefend! We hopen dat ieder kind zijn of haar boekje zelf thuis ook voor 
zal lezen aan hun ouders! Veel luisterplezier gewenst! 
 

Ik ben lekker stout 
In de bijlage het gedichtje: ” ik ben lekker stout” van Annie M. G. Schmidt. Dit versje 
gaan we deze weken leren! 
 

Kinderzwerfboeken 
Ter bevordering van (voor) lezen: In het kader van “Kinderzwerfboek” willen we starten 
met het inzamelen en uitlenen van kinderboeken. We starten met kleuterboeken. 
U vindt de boekenkrat hiervoor bij de kleuteringang. Uw kind mag daar zelf boeken uit 
halen om thuis te lezen. Terugbrengen mag maar hoeft niet! Als u boeken heeft die u 
niet meer voorleest of gebruikt, kunt u zelf ook de boekenverzameling aanvullen. Zie 
bijlage voor verdere info. 
 

Juf Ilze afwezig 
Volgende week (de week voor de herfstvakantie) is juf Ilze afwezig! In de kleutergroepen 
gaat het dan als volgt: In groep 1 is juf Marion van maandag t/m vrijdag aanwezig. In 
groep 2 is juf Manon op maandag en van dinsdag t/m vrijdag juf Petra aanwezig. 
 

Oproep knutselmateriaal 

Wie heeft voor ons knutselmateriaal om armbandjes te maken? Bijvoorbeeld kraaltjes, 
loomelastiekjes, strijkralen, wol enz. Graag inleveren bij juf Manon. 
 

Fietsenkeuring 

Volgende week woensdag worden de fietsen van de kinderen van de groepen 5/6 en 
7/8 gekeurd door medewerkers van Veilig Verkeer Nederland. Als een fiets goedgekeurd 
wordt, krijgt de fiets een ‘goedgekeurd’ sticker. Misschien een goede tip voor ouders om 
de fiets van uw zoon/dochter te controleren komende week…? Denk aan verlichting, 
rem en stuurinrichting. Dit alles natuurlijk met één doel: het vergroten van de 
verkeersveiligheid. 
 

Medezeggenschapsraad 

We zoeken twee nieuwe MR-ouderleden voor de medezeggenschapsraad. U kunt zich 
hiervoor nog tot en met 9 oktober kandidaat stellen.  
 

Ouderkindgesprekken 

Volgende week vinden de ouderkindgesprekken plaats. Het is de bedoeling dat uw 
zoon/dochter meekomt naar het gesprek! In de bijlage vindt u het schema. 
 

Voedselactie voedselbank bij de COOP  
Op dinsdag 9 oktober gaan leerlingen van groep 7 en 8 helpen om bij de COOP 
boodschappen in te zamelen voor de voedselbank. Ze zullen dit in tweetallen doen 
onder begeleiding van meester Tim en ouders.  

Verjaardagen  

 Kyano Voorbeijtel 
04/10 

 Keano Kortenhof 
09-10 

 Dylan Roks 
13/10 

 Thom de Vlieger 
14/10 

 Danielle Capelle 
16/10 

 Liv van Vaardegem 
16/10 

 Vince le Comte 
17/10 

 Jaylano Voorbeijtel 
25/10 
 

VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  

Bijlage 

 Kinderzwerfboeken 

 Ik ben lekker stout 

 Rooster ouderkindgesprekken 

 Vriendjes-/vriendinnetjesdag 
Gymvereniging SV Duiveland 
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Schoolkalender 

Vandaag krijgen de kinderen een jaarplanning (kalender) mee naar huis met de activiteiten die plaatsvinden op school 
gedurende het hele schooljaar. U kunt die zelf uiteraard ook verder aanvullen in de loop van het seizoen. We stellen u via 
de nieuwsbrief(agenda) op de hoogte van nieuwe activiteiten. 
 

Herfstvakantie 

Van maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober is het herfstvakantie. De kinderen zijn deze week vrij! 
 

Agenda 

Voorstelling Bruinisse 550 jaar – vrijdag 5 oktober groep 7/8 
Ouder-/kindgesprekken – maandag 8 en dinsdag 9 oktober voor de groepen 3, 5 en 7. 
Voedselactie – dinsdag 9 oktober groep 7/8 
Kinderboekenweek – tot en met vrijdag 12 oktober 
Herfstvakantie – van 15 t/m 19 oktober 
Bezoek VO scholen Middelharnis – donderdag 15 november groep 8 (meer informatie volgt) 
Bag2School – donderdag 14 maart 2019 
 

 Rooster en huiswerk groep 5/6 

   Groep 5 Groep 6  

8 okt (ma) Gym van meester Martijn 
 
Oudergesprekken  
 

Gym van meester Martijn 
 

9 okt (di) Oudergesprekken 
  

 

10 okt (wo) Aardrijkskundetoets blok 1 
 

 

11 okt (do) Gym van meester Martijn 
 

Gym van meester Martijn 

12 okt (vr) Huiswerk: redactiesommen   Huiswerk: redactiesommen en Nieuwsbegrip 
XL (Tijgers Nepal) 
 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Oosterburcht 

 

Obs de Oosterburcht 

 
4307 BP Oosterland 

 
(0111) 64 19 53 

deoosterburcht@obase.nl 
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