
 

 
Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

d    
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

School jaar  2018-2019  

9 januar i ,  nummer  18 

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 
 

 

Inhoud 
Nieuws per groep 

Kerstdiner 
Nieuwjaarsreceptie 

Voorleesontbijt 
Sparen voor je School actie 

Agenda/kalender 2018-2019 
Rooster en huiswerk 2019 

 
  
 
 
  
 
 
 

 

  

  

  

 

 

Nieuws per groep 
Groep 1/2 
Logopediste 
Op dinsdag 8 januari zijn er al een aantal kinderen door de logopediste bekeken. 
Dinsdag 15 januari worden de laatste kinderen nog gescreend. 
 

Kerstdiner 

Het kerstdiner was in alle groepen heel sfeervol en gezellig! En ook in elke klas 
anders omdat de kinderen zelf mochten aangeven wat ze wilden eten! De 
feestelijke optocht was een prachtige afsluiting van het feest! Hartelijk dank aan 
alle ouders die zoveel lekkere hapjes voor ons hebben gemaakt! En ook een 
bedankje voor de ouders die onze school van tevoren zo mooi hebben versierd 
en daarna weer hebben opgeruimd! Een speciaal woord van dank voor de OR-
leden die alles gecoördineerd hebben!  
 

Nieuwjaarsreceptie 

Zoals inmiddels traditie is geworden, hielden wij met de hele school op 
maandagochtend 7 januari onze Nieuwjaarsreceptie in de grote zaal. We 
hebben met “champagne” 2019 ingeluid! We kregen bovendien een lekker cup 
cakeje erbij!  
Meester Ad vroeg de kinderen naar hun wensen voor dit jaar. Dat varieerde van 
naar de Efteling gaan, tot een eigen paard hebben. De hogere groepen kwamen 
ook op ‘goede voornemens’; wat dat betekent en dat dit iets van jezelf vergt. 
Ook in de klassen was hier vooraf aandacht aan besteed. Het was fijn om op 
deze manier het nieuwe jaar te starten!  
Leden van de ouderraad: dank voor het bakken van de cakejes, de 
boodschappen halen en de organisatie van deze ochtend! 
 

Voorleesontbijt 

Op vrijdag 25 januari is er weer het jaarlijkse voorleesontbijt met de hele 
school. Dit jaar is gekozen voor het thema “beroepen”. Nadat er is voorgelezen 
in de groepen, krijgen de kinderen een ontbijtje. We gaan dan genieten van 
belegde stokbroodjes! Ook krijgen de kinderen iets te drinken. We hopen dat 
het een gezellige ochtend zal worden! 
 

Sparen voor je School actie 

De Sparen voor je School actie van de Jumbo heeft € 515,72 opgebracht. 
Iedereen van harte bedankt voor het meesparen!  
 

Agenda/kalender 2018-2019 

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 

Verjaardagen  

 Estelle van Uden 
09/01 

 Wesley Otte 
12/01 

 Iris Nikerk 
13/01 

 Senna Uitterhoeve 
14/01 

 Naomi Peterse 
20/01 

 Maikayla Zwang 
21/01 

 Sil van der Heijden 
26/01 

 Cas de Bruine 
27/01 

 Eva de Bruine 
27/01 
 

VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  
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Rooster en huiswerk groep 5/6 

   Groep 5 Groep 6  

14 januari (ma) Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn 

15 januari (di) 

 

  

CITO rekenen 

CITO spelling 

CITO rekenen 
 
CITO spelling 
 
Geschiedenistoets blok 2 

16 januari (wo) CITO rekenen CITO rekenen 

17 januari (do) CITO rekenen 
 
CITO woordenschat 

CITO rekenen 

CITO woordenschat 

 

18 januari (vr) Huiswerk: redactiesommen en 
Nieuwsbegrip XL (graftombe in Egypte 
ontdekt) 

CITO woordenschat 

CITO spelling 

 

Huiswerk: redactiesommen 
en Nieuwsbegrip XL (graftombe in Egypte 
ontdekt)        
 
CITO woordenschat                                        
 
CITO spelling 

 
 

 
 

 

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  

 
 
 

 


