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Nieuws per groep 
Groep 1 en groep 1/2 
Bezoek kalfjes 
Op dinsdagmiddag 2 april gaan de kinderen van de groepen 1 en 1/2 op visite bij de 
kalfjes op de boerderij van boer Leon van der Wel in Nieuwerkerk. Uiteraard kan het 
alleen doorgaan als we vervoer hebben voor alle kinderen. Onze vraag aan u is dus: Wie 
kan er met ons mee deze middag om ons erheen te brengen? Graag aanmelden bij de 
juffen. Bij voorbaat dank! 
 
Groep 3 
Glazen potten 
Wie heeft er voor groep 3/4 glazen potten? 
We hebben er veel nodig voor ons nieuwe thema: Bodemdieren! 
Graag inleveren bij juf Manon. 
 
Groep 7/8 
Informatiebijeenkomst van de Pieter Zeeman 
Op donderdag 21 februari is er om 19.30 uur een bijeenkomst op de Meerpaal over het 
vervoer naar de Pieter Zeeman. U heeft hierover vorige week bericht gehad. De 
bijeenkomst wordt van harte aanbevolen. 
 

Schoolschaatsen – 22 februari 
Op vrijdag 22 februari gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 schaatsen in Zierikzee. 
Groep 3/4 gaat ’s morgens van 9.00 uur tot 10.00 uur schaatsen en zijn weer op tijd 
terug op school voor de middagpauze. 
Groep 5/6 en groep 7/8 gaan ’s middags van 14.00 uur tot 15.00 uur schaatsen en zijn 
iets later terug op school dan 15.15 uur. 
Vervoer is voor alle groepen geregeld. 
Je mag zelf schaatsen meenemen, maar je kunt ze ook ter plaatse gratis lenen. Zorg wel 
voor handschoenen en een muts. Deze zijn verplicht! Een helm krijg je van de 
organisatie. 
 

Pannenkoekendag – 22 maart 2019 
HULP GEVRAAGD: Wie zou er pannenkoeken willen bakken voor groep 1 t/m 4? 
U mag de pannenkoeken op deze dag om 10.00 uur afgeven 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! 
 

Schoolreis groep 1 t/m 7 – 28 mei 2019 
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! 
Let op! De datum is anders dan in de schoolkalender. Daar staat de schoolreis op 7 mei, 
maar dit is veranderd naar 28 mei! 

 

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 

 Keith Roks 
21/03 

 Milan van der Werf (5) 
21/03 

 Mustafa Alaeddin 
24/03 
 

VAN HARTE  
GEFELICITEERD!  
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Ouderbijdrage en zwemlesgeld 
Nog niet alle ouders hebben de ouderbijdrage en het zwemlesgeld betaald. Zou u dit a.u.b. even willen checken in uw 
administratie? We willen alle bijdragen graag voor 1 maart 2019 binnen hebben. Alvast hartelijk dank! 
Onderaan deze brief staan de bedragen en betaalgegevens. 
 

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 

Schoolfotograaf – 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 

 

Bijlage  
Discozwemmen Dolfijn 
 

 
 
 

 

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  

 
 
 

 


