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Nieuws per groep 
Groep 1 en 1/2 
Gevraagd 
Volgende week gaan we werken over Sinterklaas en Zwarte Piet. We gaan ook 
knutselen. Daarom willen we u vragen om mee naar school te geven: 

- Eierendoos (groep 1 en 1/2) 
- Keukenrol en een leeg schoon melkpak voorzien van naam (groep 1) 
- Lege doos (formaat hagelslagpak) voorzien van naam (groep 1/2)  
Graag uiterlijk maandagochtend 26 november meegeven a.u.b. Bij voorbaat dank! 

 

Groep 1 en 1/2 
Tas mee naar school 
We willen u vragen om uw kind VRIJDAGOCHTEND een (plastic) tas mee naar school te 
geven. Graag voorzien van hun naam! De herfstwerkjes mogen dan mee naar huis! 
 

Groep 5, 6, 7 en 8 
Surprise voor Sinterklaas 
In de groepen 5 t/m 8 hebben de kinderen inmiddels lootjes getrokken en ook al een 
cadeautje voor elkaar uitgezocht. Binnenkort krijgt uw zoon/dochter dit cadeautje mee 
naar huis. Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter van het cadeautje een surprise 
maakt en er een gedichtje bij maakt. De surprises mogen op 4 december mee naar 
school worden genomen. 
 

Groep 8 
VO bezoek Middelharnis 
Op donderdag 15 november vertrekken de kinderen van groep 8 om 8.00 uur naar 
Middelharnis. De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee. We verwachten rond 16.00 
uur weer terug te zijn op school. De leerlingen van groep 7 zijn deze dag gewoon op 
school.  
 

Tijdelijke juffenwisseling in groep 1/2 

Juf Marion en juf Petra wisselen vanaf volgende week op donderdag en vrijdag. Dit 
betekent dat juf Petra op donderdag werkt en juf Marion op vrijdag. Dit is waarschijnlijk 
tot aan de kerstvakantie. 
 

Schoolfruit 

Deze week zijn we met het schoolfruit gestart. De kinderen krijgen op dinsdagmiddag, 
donderdagmorgen en vrijdagmiddag fruit op school. In de bovenbouw besteden we 
tijdens de natuurlessen ook aandacht aan gezonde voeding. 
 

Pleintjesactiviteiten 

Stichting SMWO organiseert ‘pleintjesactiviteiten’ op ons schoolplein op 
maandagmiddag. Kinderen mogen hieraan gratis deelnemen. Zij starten hiermee op 
maandag 19 november. 
 

Sinthuis in Zierikzee 

Op dinsdagmiddag 27 november gaan de kinderen van groep 1 naar het sinthuis in 
Zierikzee. De kinderen eten daarom tussen de middag op school. Wilt u uw 
zoon/dochter een lunchpakketje meegeven naar school? 
 

Op woensdagmorgen 28 november gaan de kinderen van groep 3/4 naar het sinthuis. 
 

Op vrijdagmiddag 30 november gaan de kinderen van groep 1/2 naar het sinthuis. Ook 
zij lunchen op school. Geeft u uw kind een lunchpakketje mee? 
 
 
 
 

Verjaardagen  

 Jiyang Lei 
22/11 

 Milan Langenberg 
29/11 

 Thijn Brekelmans 
05/12 

 Jesper Stouten 
15/12 

 Jonas Wesdorp 
18/12 

 Tim Steenpoorte 
20/12 

 Karlijn van Dongen 
23/12 
 

VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  

Bijlage 

 Informatieavond RGO (groep 7/8) 
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Sinterklaasfeest 
Op dinsdagmorgen 4 decemer brengt Sinterklaas een bezoekje aan onze school. De kinderen vieren samen met 
Sinterklaas zijn verjaardag. ’s Middags is er gewoon school. 
 

Muziekfeestje met Jan de Vlieger 

Op vrijdagochtend 30 november komt de echtgenoot van juf Petra met zijn muziekinstrumenten naar school! We gaan 
dan sinterklaasliedjes zingen met elkaar. 
 

Rooster en huiswerk groep 5/6 
   Groep 5 Groep 6  

19 nov (ma) Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn 

Kind-leerkracht-oudergesprekken  

 

20 nov (di)   Kind-leerkracht-oudergesprekken 

21 nov (wo)   

22 nov (do) Gym van meester Martijn 

 

Gym van meester Martijn 

23 nov (vr) Huiswerk: redactiesommen en Nieuwsbegrip 
XL (over Mickey Mouse). Let op: bij archief 
vind je het juiste onderwerp! Maak andere 
tekstsoort en woordenschat.  

Huiswerk: redactiesommen en Nieuwsbegrip XL 
(over Mickey Mouse) Let op: bij archief vind je het 
juiste onderwerp! Maak andere tekstsoort en 
woordenschat. 

 

Agenda 

Bezoek VO scholen Middelharnis – donderdag 15 november groep 8 
Voortgangsgesprekken – week 47 groepen 4, 6, 8 
Bag2School – donderdag 14 maart 2019 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Team van de Oosterburcht 
 
 

 

Obs de Oosterburcht 

Dr. Schutterstraat 1 
4307 BP Oosterland 

 
(0111) 64 19 53 

deoosterburcht@obase.nl 
 
 
 

 

Ouderbijdrage en zwemgeld 

Ouderbijdrage groepen 1 t/m 7: € 50. Ouderbijdrage groep 8: € 100. 
Zwemleslesgeld kinderen groepen 3 en 4: € 57. 

 

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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