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School jaar  2018-2019  

28 november ,  nummer 14 

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 
 

 

Inhoud 
Nieuws per groep 

Schoen zetten 
Huis van Sinterklaas 

Sinterklaasfeest 
Rooster en huiswerk groep 5/6 
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Nieuws per groep 
Groep 1 en 1/2 
Huis van Sinterklaas 
Groep 1 is gisteren naar het ‘Huis van Sinterklaas’ geweest. Het was heel erg leuk! We 
verklappen nog niks, want de kinderen van groep 1/2 moeten vrijdag nog. Dank aan de 
ouders die ons wilden begeleiden. We hebben een aantal nieuwe sinterklaasliedjes 
geleerd. U vindt ze in de bijlage. 
 
Spaanse les 
Elke dag leren we een Spaans woordje. De woordjes die we hebben geleerd hangen op 
de deur van de klas! (Ons geheim: U kunt de woordjes ook vinden in de Sinterklaaskrant 
die u een aantal weken geleden in de brievenbus heeft gekregen!) 
 
Sinterklaasmuziek (live) 
Op vrijdagochtend 30 november komt de echtgenoot van juf Petra met zijn 
muziekinstrumenten naar school! We gaan dan sinterklaasliedjes zingen met elkaar. 
 

Tas 
Wilt u uw zoon/dochter op 4 december a.u.b. een (plastic) tas meegeven voorzien van 
naam? De sinterklaaswerkjes gaan dan mee naar huis! Bij voorbaat dank!! 
 
Groep 7/8 
Bezoek Pontes Pieter Zeeman 
Op dinsdag 11 december brengen de kinderen van groep 7/8 een bezoek aan de Pontes 
Pieter Zeeman in Zierikzee. We vertrekken om 8.30 uur en zijn om 12.15 uur weer terug 
op school. Wie wil met ons rijden? Als u ons kan brengen en halen, geef het even door 
via uw zoon of dochter. 
 

Schoen zetten 

Op maandag 26 november hebben de kinderen op school hun schoen gezet. Spannend 
was dat! Zou Sinterklaas geweest zijn? Vol verwachting stonden we dindagochtend voor 
de gesloten klasdeur te kijken in het nog onverlichte lokaal. Gelukkig! Sinterklaas is 
geweest! De schoenen van de kinderen in groep 1, 2, 3 en 4 waren gevuld met een zakje 
knikkers en op elke stoel lagen een paar pepernootjes. En de pieten hadden spelletjes 
gespeeld! Voor de groepen 5, 6, 7 en 8 was er een chocoladefiguur. Dank u wel 
Sinterklaas! 
 

Huis van Sinterklaas 

Op vrijdagmiddag 30 november gaan de kinderen van groep 1/2 naar het ‘Huis van 
Sinterklaas’. Zij lunchen op school. Geeft u uw kind een lunchpakketje mee? 
 

Sinterklaasfeest 
Op dinsdagmorgen 4 decemer vieren we met alle kinderen van de school het 
sinterklaasfeest. Om 8.30 uur komt Sinterklaas met zijn pieten op school aan. Hij 
vertelde ons dat hij met zijn caravan komt! Sinterklaas en de pieten vieren namelijk ook 
een beetje vakantie! Tot 9.00 uur mogen de ouders het feest meevieren in de grote 
zaal! De kinderen hoeven deze morgen geen eten en drinken voor de pauze mee te 
nemen. ’s Middags is er gewoon school. De kinderen van groep 3/4 gaan ook gewoon 
zwemmen.  

Verjaardagen  

 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 

 Nick Goudzwaard 
24/12 

 Xavi van der Laan 
28/12 

 Munir Alaeddin 
01/01 

 Yazan Alaeddin 
01/01 

 Frederique van der Have 
08/01 

 Estelle van Uden 
09/01 
 

VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  

Bijlage 

 Sinterklaasliedjes – groep 1, 1/2  
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  Rooster en huiswerk groep 5/6 

   Groep 5 Groep 6  

3 december 
(ma) 

Gym van meester Martijn 
 
Juf Manon in de klas (8:30-11:00) 
 

Gym van meester Martijn 
 
 Juf Manon in de klas (8:30-11:00) 

4 december 
(di) 
 
SINTERKLAAS 

8:30-9:00 Aankomst Sint/Pieten (+ gezamenlijk naar de grote zaal) 
9:00-10:00 Surprises 
10:00-10:30 Pauze 
10:30-11:30 Surprises + bezoek Sint/pieten in de klas 
11:30-11:45 Uitzwaaien Sint/Pieten 
 

8:30-9:00 Aankomst Sint/Pieten (+ gezamenlijk naar de grote zaal) 
9:00-10:00 Surprises 
10:00-10:30 Pauze 
10:30-11:30 Surprises + bezoek Sint/pieten in de klas 
11:30-11:45 Uitzwaaien Sint/Pieten 

5 december 
(wo) 

  
Aardrijkskundetoets blok 2  

6 december 
(do) 

Gym van meester Martijn 
 
1e deel rekentoets blok 3a: 
 

Som 1: Optellen en aftrekken t/m 100 (45+26 ; 90 -28) 

Som 2: De tafels van 4, 6, 7 en 8 (6x7 ; 8x6) 

Som 3: Getallen structureren t/m 1000 (500+400 ; 705 - 700) 

 
 

Gym van meester Martijn 
 
1e deel rekentoets blok 3a: 
 

Som 1: Optellen t/m 10.000 (2000+400+10 ; 1+5000+800) 

Som 2: Aftrekken t/m 10.000 (kleine verschillen) (1002-999) 

Som 3: Getallen t/m 10.000 afronden (10tal, 100tal en 1000tal) (58 -> 60 ; 599 -> 600) 
 

7 december  
(vr) 

Huiswerk: redactiesommen en spellingoefenen 
 
2e deel rekentoets blok 3a:  
 

Som 4: Klokkijken (digitaal en analoog) 

Som 5: Klokkijken (digitaal) 
 

Huiswerk: redactiesommen en spellingoefenen  
 
2e deel rekentoets blok 3a:   
 

Som 4: Hoe vaak past het erin? (inhoud en lengte) (50 cl in 2 l) 

Som 5: Eenvoudige herleidingen (inhoud en lengte) (1 l -> 100 cl) 

Som 6: Tijd, uitrekenen van tijdsduur (12:45 tot 14:30) 

 
 

 
 
Op de volgende pagina vindt u de Agenda/kalender 2018/2019.
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Agenda/kalender 2018-2019 

Huis van Sinterklaas groep 1/2  – vrijdag 30 november 2018 

Sinterklaasmuziek (live) groepen 1, 1/2, 3/4 – vrijdag 30 november 2018 

Bezoek Pontes Pieter Zeeman groep 7/8 – dinsdag 11 december 2018 

Schooldamkamioenschap Schouwen-Duiveland – woensdag 12 december 2018 

Obase studiedag The Move – vrijdag 8 februari 2018 

Studiedag – woensdag 13 februari 2018 

Bag2School – donderdag 14 maart 2019 

Obase studiedag The Move – vrijdag 14 juni 2019 

Studiedag – woensdag 19 juni 2019 

Pleintjesactiviteiten – iedere maandagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur 

 

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 
www.deoosterburcht.obase.nl  

 
 
 

 


