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10 oktober,  nummer  8  
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Aan de ouders en/of verzorgers, 
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Nieuws per groep 
Groep 1 en 1/2 
Herfstproject 
Na de herfstvakantie gaan we in de klassen werken over de herfst. Herfstmaterialen 
zoals eikels en kanstanjes en mooi gekleurde blaadjes zijn van harte welkom! 
 

Wc rolletje 
Wilt u uw zoon/dochter uiterlijk 22 oktober een wc-rolletje meegeven? We gaan er die 
dag paddenstoelen mee knutselen! 
 

Gadrabos 
In principe gaan we dinsdag 23 oktober naar het bos toe. Mocht het dan slecht weer zijn 
dan kunnen we nog uitwijken naar vrijdag 26 oktober. Op maandag 22 oktober hoort u 
definitief welke dag het wordt! Meer informatie staat in de brief die uw kind dinsdag 
heeft meegekregen. 
 
Groep 7/8 
Brief van Pontes Pieter Zeeman 
Bij deze nieuwsbrief mailen we nogmaals de uitnodiging voor de ouders van groep 7/8 
van de Pontes Pieter Zeeman.  
 

Oproep knutselmateriaal 

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

Kinderboekenweek 

Welke activiteiten hebben we met de hele school gedaan: 

 Vrijdag werden er klassenschilderijen geverfd. Ouders van de ouderraad: 
hartelijk dank voor jullie hulp! 

 De boeken die werden voorgelezen bij Maatjeslezen (op vrijdagochtenen) 
stonden in het teken van vriendschap. 

 Maandag hebben we met en voor elkaar vriendschaparmbandjes gemaakt. Het 
maatje van maatjeslezen hielp daarbij. 

 

Schoendoosactie 

Ieder jaar regelen Elna Verhoek en Miranda Kasteleijn de inzameling van gevulde 
schoendozen voor de Stichting Actie4Kids. Ook dit jaar weer. Zij hopen heel veel mooi 
versierde schoenendozen met inhoud te verzamelen om zoveel mogelijk kinderen een 
gelukkige Kerst te bezorgen. Versier thuis een leuke schoenendoos en vul deze met 
leuke spullen (zie folder). Je kan je schoenendoos inleveren bij Elna, Kerkstraat 20 of bij 
Miranda, Noordstraat 7. Inleveren kan tot zaterdag 3 november.  Voor meer informatie 
kijkt u op de website: www.actie4kids.org.  
 

Kinderpostzegels 

Vorige week zijn de kinderen van groep 7/8 langs de deuren geweest met 
kinderpostzegels. Zij hebben in totaal € 1.582,86 opgehaald. Dat is best veel ;-) 
De kinderen hebben dus heel erg goed hun best gedaan!  
 

Bag2School 

De actie heeft weer meer dan vorige keer opgeleverd. Dit keer is er 1230 kg opgehaald. 
Dat leverde de school 369 euro op. Hartelijk dank hiervoor. 
 
 
 

Verjaardagen  

 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 

 Nieuwsbrief GVO 

 Folder schoenendoosactie 
(krijgen kinderen mee) 

 Brief voor ouders groep 7/8 
van Pontes Pieter Zeeman 

http://www.actie4kids.org/
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Tevredenheidsonderzoek 

Binnen de stichting Obase is het gebruikelijk om periodiek een tevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren onder de 
leerkrachten, leerlingen en/of ouders en verzorgers van alle Obase-scholen. 
Na de herfstvakantie is het weer tijd voor zo’n onderzoek. Bij deze al vast enige informatie vooraf: 

- Beekveld en Terpstra heeft de opdracht gekregen om een tevredenheidsonderzoek uit te voeren 
(Er is een verwerkersovereenkomst met B en T in het kader van de AVG, de wet op de privacy) 

- Ouders/verzorgers krijgen hiervoor vanuit B en T een uitnodiging per gezin via de mail 
- Ouders/verzorgers hebben op basis van vrijwilligheid de keuze om de enquête wel of niet in te vullen 
- Afmelden voor het onderzoek kan via tevredenheidsonderzoek@obase.nl 
We hopen uiteraard op een zo groot mogelijke respons. 

 

Herfstvakantie 

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

Agenda 

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  

22 okt (ma) Gym van meester Martijn 
 
 

Gym van meester Martijn 
 

23 okt (di)   Geschiedenistoets blok 1 
 

24 okt (wo)   
 

25 okt (do) Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn 
 

26 okt (vr) Huiswerk: redactiesommen en 
spellingoefenen  

Huiswerk: redactiesommen en 
spellingoefenen 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Oosterburcht 

 

Obs de Oosterburcht 

 
4307 BP Oosterland 

 
(0111) 64 19 53 

deoosterburcht@obase.nl 
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