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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! 

 

Danstip 
Op het Sinterklaasfeest dinsdag 4 december  zullen wij met elkaar een dansje laten zien 
aan Sinterklaas. Het heet: ”Dansje voor de Sint”. Het is te vinden op internet:  
“Dansje Sinterklaas kleuters”. Het is een eenvoudig vrolijk dansje! En nu maar “springen 
als een pepernoot en zwaaien naar de pakjesboot”! Succes verzekerd! 
 

Sinterklaasplaatjes 
Deze week heeft uw kind Sinterklaasplaatjes mee naar huis gekregen. Alle scholen 
hebben deze plaatjes gekregen. Het is de bedoeling dat uw kind de 12 verschillende 
afbeeldingen verzamelt door dubbele te ruilen met een ander kind. Op school hebben 
we eventueel reserveplaatjes. Veel ruilplezier gewenst! 
 
Groep 5/6 
Keet in de Kerk 
Op woensdag 28 november gaan de kinderen van groep 5/6 naar Keet in de Kerk in 
Zierikzee. We vertrekken bij school om 8.30 uur. De voorstelling is van 9.00 uur tot 10.00 
uur. We zijn ongeveer 10.30 uur weer terug op school. We hebben nog ouders nodig die 
kunnen rijden deze morgen. Heeft u tijd en zin om de kinderen te begeleiden? geef het 
dan even door aan meester Martijn. 
 

Schoen zetten 

Op maandag 26 november mogen ALLE kinderen op school hun schoen zetten! We 
vragen u daarom om a.s. MAANDAG een schoen aan uw zoon/dochter mee te geven. 
 

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? 
 

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. 
 

Sinterklaasfeest 
Op dinsdagmorgen 4 decemer brengt Sinterklaas een bezoekje aan onze school. De 
kinderen vieren samen met Sinterklaas zijn verjaardag. De kinderen hoeven deze 
morgen geen eten en drinken voor de pauze mee te nemen. ’s Middags is er gewoon 
school. 
 
 
 
 

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 
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Schooldamkampioenschap 2018 

Op woensdag 12 december vindt het schooldamkampioenschap van Schouwen-Duiveland plaats in Zierikzee. Er zijn twee 
teams van vier kinderen van de Oosterburcht die hieraan deel willen nemen. Zij vragen vanmiddag aan hun ouders of ze 
mee mogen doen. 
 

Obase studiedagen 

De Oosterburcht doet dit jaar samen met de andere basisscholen van Obase mee aan een cursus “kindercoaching”. Deze 
cursus duurt een aantal dagen. Er zijn woensdagmiddagen- en avonden gepland, maar ook twee vrijdagen. Dit zijn vrijdag 
8 februari 2019 en vrijdag 14 juni 2019. Deze staan niet op onze jaarkalender die u heeft meegekregen. Wilt u deze 
dagen nog in uw kalender plaatsen? 
 

Pleintjesactiviteiten 

Iedere maandagmiddag vinden er pleintjesactiviteiten plaats van 15.30 uur tot 16.30 uur op het schoolplein. Een 
medewerker van het SMWO organiseert activiteiten voor de kinderen. Bij slecht weer vinden de activiteiten plaats in de 
sporthal. Aan deze activiteiten zijn geen kosten verbonden. 
 

Rooster en huiswerk groep 5/6 
   Groep 5 Groep 6  

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

27 nov (di) Engels toets – blok 2 
 

Engels toets – toets 2 

28 nov (wo) AK toets – blok 2 
 
Keet in de Kerk 
 

 
 
Keet in de Kerk 

29 nov (do) Gym van meester Martijn 
 

Gym van meester Martijn 

30 nov (vr) Huiswerk: redactiesommen  Huiswerk: redactiesommen en spellingsoefenen 
 

 

Agenda 

Obase studiedag – vrijdag 8 februari 2018 
Bag2School – donderdag 14 maart 2019 
Obase studiedag – vrijdag 14 juni 2019 
 
Met vriendelijke 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: € 57. 

 

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 

Dr. Schutterstraat 1 
4307 BP Oosterland 

 
(0111) 64 19 53 

deoosterburcht@obase.nl 
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