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Nieuws per groep 
Groep 1 en groep 1/2 
Ik en Ko project: Hoera! 
Op vrijdag 1 maart sluiten we het project af met de “verjaardag” van Ko. We gaan er 
een gezellige dag van maken! De kinderen mogen verkleed naar school komen deze dag. 
 
De komende weken zijn we in de klassen druk bezig met de voorbereidingen voor “het 
feest”! Wat hebben we tot nu toe o.a. gedaan: 

 We hebben Ko getekend 

 We hebben kaarten gemaakt  
(aan iemand denken en wat wil je zeggen aan die persoon?)  

 We hebben slingers gemaakt  
(vouwen: Hoe maak je van een vierkant een driehoek?)   

En in groep 2:  

 Hoe haak je  stroken  aan elkaar tot een slinger? 

 We hebben slingers gemeten en van lang naar kort gelegd  

 We spelen veel in de feesthoeken 

 We hebben taarten gemaakt op papier en met klei (motoriek)  

 Taarten verdeeld in stukken (is het zo eerlijk? groter/kleiner)  

 We hebben het goede aantal  kaarsjes op taarten gezet  voor diverse ”jarige” 
knuffels (aantal koppelen aan een cijfer) 

 En dikke pret:  Om de letter F  te leren hebben we HEEL VAAK een ballon 
opgeblazen! 

 
Tot slot nog een opzegversje: 
Ballon ballon ik blaas je op,  
mijn buik zit vol met zuchten 
ik blaas, Ik blaas je rond en glad 
Je knalt kapot.  
Ik wou dat ik er nog een had,  
Ik heb nog zoveel zuchten  
 
Hans en Monique Hagen  
Uit: Misschien een olifant 
 

EHBO-examen groep 8 
De kinderen van groep 8 hebben vorige week donderdag EHBO-examen gedaan. Helaas 
waren er twee kinderen ziek. Nina en Anja zijn geslaagd. Van harte gefeliciteerd.  
 

Rapportgesprekken 

In de week van 18 februari vinden de rapportgesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 
7. Voor groep 8 zijn er adviesgesprekken gepland. Als u eventueel onderling ruilt, wilt u 
dit dan a.u.b. ook doorgeven aan de leerkracht van uw zoon/dochter? Het is de 
bedoeling dat de kinderen van groep 3 t/m 7 meekomen naar het gesprek. 
 

Pleintjesactiviteiten 

Op maandag 18 februari  a.s. zijn er geen pleintjesactiviteiten! De leiding is 

verhinderd deze dag. 
 

 

Verjaardagen  

 Esme Steenpoorte 
22/02 

 Finn Zwart 
06/03 

 Luuk Bruggen 
08/03 

 Kim Verhoek 
08/03 

 Shane Ijzelenberg 
10/03 

 James Ista 
16/03 
 

VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  
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Rapporten meegeven naar school 

Nog niet alle kinderen hebben hun rapport meegenomen naar school. Wilt u, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, het 
rapport meegeven aan uw zoon/dochter? 
 

Pannenkoekendag 
Op vrijdag 22 maart willen we weer onze jaarlijkse pannenkoekenochtend houden. Het is die dag “nationale 
pannenkoekendag”. Wij willen pannenkoeken gaan brengen in “de Saele”. Deze dag verloopt als volgt:  
Groep 7 en 8 gaat eerst  pannenkoeken bakken op school voor de bewoners  van “de Saele” en voor zichzelf. 
Groep 1, 2, 3 en 4 gaan die ochtend eerst naar ”de Saele” toe en verzorgen “iets gezelligs”. Daarna gaan deze groepen 
terug naar school en gaan  een pannenkoek eten. 
Groep 5, 6, 7 en 8 gaan vervolgens naar “de Saele” en eten daar samen met de bewoners een pannenkoek. We hopen dat 
het weer een supergezellige ochtend zal worden! 
HULP GEVRAAGD: Wie zou er pannenkoeken willen bakken voor groep 1 t/m 4? 
En deze graag om 10 uur op deze ochtend afleveren op school. (Voor pannenkoekenmix wordt gezorgd. U hoeft alleen 
nog water toe te voegen.) Aanmelden graag bij de leerkrachten. 
 
Wie heeft er een elektrisch kookplaatje voor ons te leen deze ochtend? Dat gebruikt groep 7 en 8 deze ochtend om 
pannenkoeken op te bakken. Alvast bedankt! 
 

Schoolvoetbal 2019 

Op woensdag 3 april en woensdag 10 april vindt het kampioenschap schoolvoetbal 2019 plaats in Zierikzee. Op 
woensdagmiddag 3 april doet ons jongensvoetbalteam mee en op woensdag 10 april speelt ons meisjesvoetbalteam.  
 

Paasfeest en Koningsspelen 
Om te voorkomen dat we twee feesten in een week hebben, willen we dit jaar het Paasfeest en de Koningsspelen 
combineren tot een feest. Het gecombineerde feest vindt plaats op donderdag 18 april. Om 12.00 uur begint dan de 
meivakantie. Later meer informatie hierover. 
 

Schoolreis groep 1 t/m 7 
Op dinsdag 28 mei vinden de schoolreisjes plaats. De kinderen van de groepen 1 en 1/2 gaan naar het Klokuus. De 
kinderen van de groepen 3 t/m 7 gaan naar Drievliet. Beide bussen vertrekken die dag om 8.45 uur. De groepen 1 en 1/2 
zijn gewoon om 15.15 uur weer terug op school. De groepen 3 t/m 7 zijn om ongeveer 17.30 uur terug bij school. Tussen 
de middag krijgen alle kinderen een lunch; friet en snackjes. Het belooft dus een leuke dag te worden! 

 

Agenda/kalender 2018-2019 

Bag2School – donderdag 14 maart 2019 

Nationale pannenkoekendag – vrijdag 22 maart 2019 

Schoolvoetbal voor het jongensteam – woensdag 3 april 2019 

Schoolvoetbal voor het meisjesteam – woensdag 10 april 2019 

Paas/koningsspelen – donderdag 18 april 2019 

Shoolfotograaf – maandag 27 mei  2019 

Schoolreis – dinsdag 28 mei 2019 

Obase studiedag The Move – woensdag 12 juni 2019 

Studiedag – woensdag 19 juni 2019 (kinderen vrij) 

Pleintjesactiviteiten – iedere maandagmiddag van 15.30u tot 16.30u 

 

Bag2School 

Op donderdag 14 maart is er weer een inzameling van kleding voor de actie Bag2School. Van de organisatie kregen wij 
het verzoek om u te vragen alleen uit uw eigen kast kleding mee te geven. We mogen geen kleding inleveren van 
bejaardentehuizen, kringloopwinkels of andere instellingen. De organisatie gaat daar strenger op controleren. Als we niet 
voldoen aan de gestelde criteria dan achten zij zich genoodzaakt om kilo’s af te trekken van de ingezamelde kleding die 
wij aanleveren. Dat zou natuurlijk jammer zijn. 
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Kijkt u ook uw kasten weer na? U kunt de kleding inleveren op school in de lerarenkamer vanaf 1 maart en graag voor 14 
maart a.s. Alvast hartelijk dank! 
 

Rooster en huiswerk groep 5/6 
 
   Groep 5 Groep 6  

18 feb (ma) Gym van meester Martijn 
 
Toets natuur bij juf Marcha 
 
Oudergesprekken 

Gym van meester Martijn 
 
Toets natuur bij juf Marcha 
 
Oudergesprekken 

19 feb (di) Spreekbeurten (14:30-15:15): 
Fennah en Xavi 
 
Oudergesprekken 

Spreekbeurten (14:30-15:15): 
Jill 
 
Oudergesprekken 

20 feb (wo) Aardrijkskundetoets blok 3  
 
Keet in de Kerk: 
- Vertrek     10:30 
- Aanvang:  11:00 
- Terug:       12:15 
 

6 Rijders gezocht 😃! 

Aardrijkskundetoets blok 3 
 
Keet in de Kerk: 
- Vertrek     10:30 
- Aanvang:  11:00 
- Terug:       12:15 
 

6 Rijders gezocht 😃! 

21 feb (do) Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn 

22 feb (vr) Huiswerk: redactiesommen  
 
Schaatsen in Zierikzee: 
- Vertrek    13:30 
- Aanvang: 14:00 
- Terug:      15:30 
 

6 Rijders gezocht 😃! 

Huiswerk: redactiesommen  
 
Schaatsen in Zierikzee: 
- Vertrek    13:30 
- Aanvang: 14:00 
- Terug:      15:30 
 

6 Rijders gezocht 😃!  

    

 
 
 
 

 
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  

 
 
 

 


