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Nieuws per groep 
Groep 1/2 
Logopedie invullijst 
Als u een invullijst van de logopediste heeft gekregen: Graag  UITERLIJK VRIJDAG 7 
DECEMBER  ingevuld retour geven aan de juf! Bij voorbaat dank! 
 

Gevraagd: Poppenkastpoppen 
Wie heeft er poppenkast poppen thuis? Ons assortiment is zeer beperkt. Misschien 
heeft u wel poppenkastpoppen die nooit meer worden gebruikt. Wij houden ons 
aanbevolen! 
 

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. 
 

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 
Op donderdag 13 december is er op de Meerpaal in Bruinisse samen met de ouders van 
de kinderen die daar in groep 8 zitten, een voorlichtingsavond over het voortgezet 
onderwijs. 
De aanvang is 19.30 uur en mevrouw Vicky Faut van de scholengemeenschap Pieter 
Zeeman uit Zierikzee zal deze voorlichting geven. Beide scholen (Meerpaal en de 
Oosterburcht) doen dit samen omdat er dit schooljaar minder kinderen in groep 8 zitten. 
Kinderen uit groep 8 zijn natuurlijk ook welkom. 
 

Sinterklaasfeest 

Op dinsdagochtend 4 december vierden we met elkaar het sinterklaasfeest op school. 
Om 8.30 uur kwamen Sinterklaas en zijn drie pieten aan op school in een caravan. Sint 
en pieten wilden een beetje vakantie vieren in Nederland, vandaar de caravan en de 
koffer, maar hadden het toch wel koud gehad ’s nachts in de caravan. De pieten hadden 
hun tennisracket bij zich en gingen tennissen op het podium. Ze moeten nog maar eens 
oefenen, vinden wij! De kinderen van de groepen 1 t/m 4 lieten een dansje zien aan 
Sinterklaas. Daarna was het tijd voor Sinterklaas en zijn pieten om een bezoekje te 
brengen bij de kinderen van Kibeo. Vervolgens kwamen Sint en de pieten langs in alle 
klassen. Het was allemaal heel gezellig. Bij de groepen 1 en 2 mochten kinderen in 
groepjes wat laten zien: ze zongen liedjes, gingen galopperen, koprollen of speelden 
kruiwagentje. Ook had Sinterklaas voor elk van hen een persoonlijk woord. Zo ging het 
ook in groep 3 en 4. De kinderen kregen allemaal een tennisset cadeau. Net als de 
pieten op het podium. De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 hadden voor elkaar een 
suprise gemaakt met een gedicht. Veel te snel was de ochtend weer om en hebben we 
met z’n allen Sinterklaas en de pieten weer uitgezwaaid. Ze vertokken zwaaiend in hun 
caravan. Dank en graag tot volgend jaar Sint en pieten! Het was geweldig leuk! Bekijk de 
foto’s in het fotoboek: https://myalbum.com/album/fEDVZdXQ4DQt  
 

Kerstfeest 

Op donderdagavond 20 december van 17.00 uur tot 19.00 uur vieren we kerstfeest op 
school. Iedere groep in hun eigen klas. Om 17.00 uur starten we met een acitiviteit in de 
eigen klas en daarna starten we met het kerstdiner. Om 18.45 uur vertrekken we met 
alle kinderen in feestelijke optocht naar de kerstboom op de markt. Wij komen om 
19.00 uur aan op de markt. Elke leerling maakt deze weken een hanger op school om de 
boom mee te versieren en mag deze er dan zelf inhangen! Dit is tevens de afsluiting van 
het kerstfeest! (lees verder op de volgende pagina) 
 
 
 

Verjaardagen  

 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 

  

https://myalbum.com/album/fEDVZdXQ4DQt
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Wat vragen wij aan u? In alle groepen mogen de kinderen opgeven wat ze graag willen eten op het kerstdiner. Dit kan dus per groep verschillen. Hun wensen komen op een 
intekenlijst in de klas te hangen. Als we op uw hulp kunnen rekenen, dan kunt u op de intekenlijst aangeven wat u zou willen maken of kopen. Alvast hartelijk dank! 
Verder vragen wij u ons te verwelkomen op de markt om 19.00 uur. Het belooft een feestelijke optocht te worden! En wat is er dan niet mooier voor u om ons te zien aankomen! En 
voor uw zoon/dochter dat hij /zij wordt opgewacht! 
Als alle versieringen in de boom zijn gehangen vragen wij u dringend om uw zoon/dochter bij de eigen leerkracht af te melden al u naar huis gaat. Dan weten we zeker dat alle 
kinderen zijn opgehaald. De kinderen van groep 7/8 mogen wat ons betreft zelf naar huis. Wilt u dit liever niet dan kunt uw uw kind uiteraard zelf ophalen. Wij hopen dat het een 
prachtig feest zal worden. 
 
Schooldamkampioenschap in Zierikzee 

Volgende week woensdagmiddag is het schooldamkamioenschap van Schouwen-Duiveland in Zierikzee. 
De Oosterburcht doet natuurlijk ook met een damteam mee. Het kampioenschap vindt plaats in de Johan Louis de Jongeschool 
In het Vrije te Zierikzee. De aanvang is 14.15 uur en het eindigt om 17.00 uur. We vertrekken vanaf school om 13.45 uur. 
 

Rooster en huiswerk groep 5/6 
   Groep 5 Groep 6  

10 december 
(ma) 

Gym van meester Martijn 
 
Rekentoets, deel 3: 
 

Som 6: De tafels van 1 t/m 10 (7 x 7 ; 4 x 9) 

Som 7: Delen (48 = 6 x 8 ; 48 : 6 = 8) 

Som 8: Aanvullen tot en afhalen van honderdtallen (400 - 30 ; 560 + 40 = 600) 
 

Gym van meester Martijn 
 
Rekentoets, deel 3: 
 

Som 7: Oriëntatie in de getallen t/m 10.000 (6999 + 1) 

Som 8: Kommagetallen bij meters (1,90 m = 190 cm) 

Som 9: Geldcontexten (4 x 18 euro) 

 
 

11 december 
(di) 
 
  

Juf Manon in de middag (13:30-14:30) 
 

Meester Martijn gaat een collega van de Bogermanschool beoordelen bij gym 😉  

 Juf Manon in de middag (13:30-14:30) 
 

Meester Martijn gaat een collega van de Bogermanschool beoordelen bij gym 😉 

12 december 
(wo) 

  
   

13 december 
(do) 

Gym van meester Martijn 
 
Kerstcrea 

Gym van meester Martijn 
 
Kerstcrea 

14 
december (vr) 

Huiswerk: redactiesommen en Nieuwsbegrip XL (veilig het spoor oversteken) Huiswerk: redactiesommen en werkblad breuken 

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

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

Schooldamkamioenschap Schouwen-Duiveland – woensdag 12 december 2018 

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs – donderdag 13 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  

 
 
 

 


