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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! 
 
Tasje meenemen 
Wilt u uw zoon/dochter a.u.b. op vrijdag 1 maart een (plastic) tasje meegeven? Daarin 
kunnen de kinderen alle werkjes van het project “feest” mee naar huis nemen. 
 

Project Hoera! 
Vorige week hebben we o.a.  het volgende gedaan in de klassen: 
We hebben cadeautjes bekeken en gesorteerd op vorm, kleur en grootte. De kinderen 
van groep 1 hebben de verjaardag van Ko “geoefend” in de feesthoek (cadeau ingepakt, 
kleitaartje gemaakt, limonade gedronken, gezongen voor Ko, wat zeg je als iemand jarig 
is, als je een cadeautje geeft of krijgt). We hebben een ‘aftelkalender’ gemaakt tot het 
feest op vrijdag 1 maart (elke dag wordt er een dag weggekruist). Ook hebben we  
ballonnen geverfd. 
De kinderen van groep 1/2 hebben nog meer slingers geplakt maar dat moest in een 
reeks van drie (bijvoorbeeld: rood, geel, blauw, rood, geel, blauw). 
We hebben aandacht besteed aan woordenschat  d.m.v.  spelletjes met feest 
woordkaartjes (welk kaartje is weg? Of mag ik van jou……. ) 
We hebben feestwoorden doorgefluisterd en het laatste kind mocht het woord hardop 
zeggen. 
Afgelopen vrijdag hebben we fruitsalade gemaakt. En we hebben op limonade 
getrakteerd (heeft iedereen wel evenveel gekregen?) 
De kinderen van groep 1/2 leerden de letter J (jarig, jij, ja!) 
De kinderen van groep 1 hebben cadeautjes geteld en welk cijfer daarbij hoort. 
De kinderen van groep 1/2 ontdekten dat een hand vol altijd vijf is en dat je deze dus 
niet meer hoeft te tellen en dat als je zeven op je vingers maakt dat (direct) vijf is op de 
ene hand en dat je dan doortelt vijf, zes, zeven. We hebben een kaart gemaakt voor Ko 
en deze in de brievenbus gestopt. We hebben een tekening voor hem gemaakt als 
cadeautje voor zijn verjaardag op vrijdag 1 maart. 
Tot slot hebben we dan feest op 1 maart! 
 
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. 
 

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! 
 

Verjaardagen  

 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!  

Nieuwe leerlingen 

In groep 1 kwam deze week 
een nieuwe leerling. Het is 
Luuk Steenpoorte. We 
wensen Luuk heel veel 
speel- en leerplezier op de 

Oosterburcht! 

Bijlage 
SMWO  Sportkidsdagen 
DOLFIJN Voorjaarszwemmen 

-  
-  
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Kinderkunstweek 

In het kader van de Kinderkunstweek die woensdag 21 maart van start gaat zijn wij op zoek naar: Kralen, doppen, deksels 
van potten (diverse maten), ijzerdraad, bierdoppen,  lege nespresso cupjes, oude cd’s/cd-roms, bakjes,  plastic flesjes, 
oude electrische bedrading, snoeren, blikken, oude binnenbanden, postelastieken verpakkingsmateriaal (zowel plastic als 
papier), knopen, kleerhangers (liefst van die ijzeren), linten, lappen stof, draad, wol, oude vliegengordijnen, 
kralengordijnen, windchimes, stokjes, rietjes, buisjes, latjes, plankjes, houtblokken, piepschuim, oude fietswielen, spaken, 
kapotte paraplu’s, springveren, eierdozen zonder deksel, gewone eierdozen, metalen ringen, kabels, panty’s, touw, 
visnetten, armbanden, kettingen, kokers, spiegeltjes, kapotte wekkers/klokken. En van alles veeeeeeel :-) 
Alles waarvan je denkt “wat moeten ze daar nou mee?” kunnen we gebruiken. Bij twijfel gewoon meenemen! Spullen 
inleveren bij de groepsleerkrachten. Super bedankt alvast! 
 

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 Klok’uus. 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! 
 

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 

 

 

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 
deoosterburcht.obase.nl 

 
 
 

 

Voorjaarsvakantie 
In de week van 4 maart t/m 8 maart is de 
voorjaarsvakantie. Alle kinderen zijn dan vrij. 
We hopen de kinderen op maandag 11 
maart weer op school terug te zien. 


