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School jaar  2018-2019  

12 december ,  nummer 16 
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Nieuws per groep 
Groep 1/2 
Gevraagd: Poppenkastpoppen 
Wie heeft er poppenkastpoppen thuis? Ons assortiment is zeer beperkt. 
Misschien heeft u wel poppenkastpoppen die nooit meer worden gebruikt. Wij 
houden ons aanbevolen! 
 

Kerstcrea 

Op donderdag 13 december is er voor alle kinderen kerstcrea op school. De 
ouderraad verzorgt deze ochtend. De kinderen hoeven geen eten en drinken 
voor de pauze van 10.00 uur mee te nemen. 
 

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!  
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 als 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 u uw kind 
uiteraard zelf ophalen. Wij hopen dat het een prachtig feest zal worden. 
 

Kerstvakantie 

Op vrijdag 21 december om 11.45 uur begint de kerstvakantie. We verwachten alle 

kinderen op maandag 7 januari 2019 weer terug op school. 

 
 
 
 

Verjaardagen  

 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!  

Nieuwe leerlingen 

In groep 1 kwamen twee nieuwe 
leerlingen. Het zijn Lizz van der 
Werf en Madelon Uitterhoeve. 
We wensen Lizz en Madelon heel 
veel plezier op de Oosterburcht. 
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Studiedagen in het seizoen 2018-2019 

De afgelopen schooljaren planden we als team onze cursussen, nascholing en andere vrije dagen op 

woensdagmiddagen. Dit schooljaar lukt dat niet, omdat we met de hele stichting Obase een gezamenlijke cursus 

kindercoaching volgen. Helaas hebben we deze week te horen gekregen dat een cursusdatum is veranderd. Voor de 

duidelijkheid alle studiedagen nog een keer op een rij: 

 

1. Vrijdag 8 februari 2019: Alle kinderen vrij. 

2. Woensdag 13 februari 2019: Alle kinderen vrij. 

3. Woensdag 12 juni 2019: Alle kinderen vrij (i.p.v. de eerder genoemde datum: vrijdag 14 juni 2019). 

4. Woensdag 19 juni 2019: Alle kinderen vrij. 

De overige cursussen zijn op woensdagmiddag of na schooltijd 
 

Rooster en huiswerk groep 5/6 
   Groep 5 Groep 6  

17 december (ma) Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn 

18 december (di) 
 
  

  

19 december (wo)   

20 december (do) Gym van meester Martijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
's Avonds: Kerstdiner 

Gym van meester Martijn 
 
Spellingtoets blok 3: 
Ik weet hoe ik woorden met –ei moet schrijven (geit). 
Ik weet hoe ik woorden met –au moet schrijven (pauw). 
Ik weet hoe ik woorden met een –i die klinkt als –ie moet schrijven (dirigent). 
Ik weet hoe ik woorden met een –c die klinkt als –s of –k moet schrijven (circus). 
Ik weet hoe ik de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd moet schrijven 
(werkwoorden). 
Ik weet hoe ik woorden met twee keer een –e achteraan die klinkt als –u  moet 
schrijven (knabbelen). 
 
's Avonds: Kerstdiner 

21 december (vr) 
 
Fijne vakantie! 

Huiswerk:  
redactiesommen en 
spellingoefenen 

Huiswerk: redactiesommen 
en spellingoefenen                                                                      

 
 

Agenda/kalender 2018-2019 

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 – woensdag 12 juni 2019 

Studiedag – woensdag 19 juni 2019 

Pleintjesactiviteiten – iedere maandagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur 
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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  

 
 
 

 


