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Nieuwe leerling


Deze week is er een nieuwe
leerling in groep 1. Het is Ben
van den Ouden. We wensen
Ben heel veel plezier op de
Oosterburcht!

Verjaardagen
In de vakantie waren jarig…
 09/08 – Lucy Kuil
 11/08 – Emily de Vlieger
In augustus…
 23/08 – Milan van der Werf
 26/08 – Jesse Ista
 26/08 – Rosa van der Laan
 30/08 – Fennah Duinhouwer
In september…
 02/09 – Kevin Otte
 08/09 – Emily Duinhouwer
 08/09 – Indy Hijman
 08/09 – Liza Hijman
 16/09 – Mezard de Bruijne
 17/09 – Lieke Steenpoorte
 23/09 – Nick van Gilst
VAN HARTE GEFELICITEERD!

Start nieuw schooljaar
Afgelopen maandag zijn we weer op de Oosterburcht gestart met het nieuwe seizoen
2019-2020. We zijn met een flink aantal kinderen meer begonnen in vergelijking met het
vorige seizoen. Gelukkig kunnen we de aantallen in de klas rond de 20-25 kinderen
beperken.
De groepen 3 t/m 8 zijn allemaal met hun nieuwe chromebooks gestart. We hebben er
allemaal weer zin in.
Op het schoolplein is door een aantal ouders hard gewerkt om het plein weer netter te
maken. Parkeervakken, hinkelbanen en een nieuw volleybal-/badmintonveld. Dank aan
alle “schilderouders”, Peter en Daniel Olree (man en zoon van Janet) voor het lassen en
het maken van de palen en het net. De kinderen zijn er blij mee, het veld wordt druk
bezet in de pauzes.
Werken met portfolio’s in groep 2 t/m 8
Ieder kind heeft, ook dit jaar, een eigen portfolio, dit is een witte map met de leerdoelen
op verschillende vakgebieden. Het portfolio maakt kinderen bewust van hun eigen
leerproces en ze ontdekken hun eigen persoonlijkheid. Zij zijn steeds meer in staat om
door middel van reflectie hun ontwikkeling vorm te geven en er verantwoording voor te
nemen. Zij leren hun sterke kanten en ontwikkelpunten, waardoor zij zelf doelen kunnen
stellen die in het belang zijn voor hun eigen ontwikkeling. Uw kind speelt een actieve rol
bij het samenstellen van het portfolio, waardoor de betrokkenheid en motivatie worden
vergroot. Tijdens de kindgesprekken vertelt uw kind, samen met de leerkracht, hoe het
gaat op school en hoe het gaat met zijn/haar ontwikkeling. Het portfolio bestaat uit: Dit
ben ik, mijn doelen, dit kan ik, groeikrachten, leerkrachtreflectie en waar ik trots op ben.
Het 1e gesprek staat eind september gepland.
Werken met Chromebooks en Gynzy
Inmiddels werken, de kinderen van groep 3 t/m 8, met de Chromebooks. De leerkracht
geeft nog steeds de instructie en de verwerking vindt plaats via de Gynzy les op het
Chromebook. Als de kinderen deze les klaar hebben, gaan ze verder in een van de
‘Werelden’ behorende bij het vak. In de Werelden gaan de kinderen aan de slag met
verdiepen, verbreden en herhalen van verschillende leerlijnen en de bijbehorende
leerdoelen.
Tot nu toe zijn we, zowel de kinderen als de leerkrachten, tevreden over deze manier
van werken. Vooral het feit dat de kinderen allemaal op hun eigen niveau kunnen
werken is erg fijn. Daarnaast is het hebben van een persoonlijke, goedwerkende
computer ook prettig. Ook is het wenselijk dat de kinderen een eigen koptelefoon of
oortjes meenemen naar school!
Natuurlijk blijven we ook aandacht geven aan het ‘ouderwetse’ (maar zeker niet minder
belangrijk!) schrijven met pen en papier.
Benieuwd hoe we werken met de portfolio’s en Gynzy op de Chromebooks? We hebben
twee inloopmomenten gepland. Maandag 2 september 13.00-14.00, of donderdag 5
september 8.30-9.30. Uw kind zal zelf laten zien en vertellen hoe er wordt gewerkt in de
desbetreffende groep. De informatie-avond komt hierdoor te vervallen!
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Nieuws per groep
Groepen 1 en 2
Deze week is “wen week”
Wij doen allerlei spelletjes en routines om zo snel te kunnen weten hoe alles in zijn werk gaat in de klas. Als je weet hoe
iets gaat, geeft dat immers een veilig gevoel!
Ook zijn we veel bezig met elkaar: hoe ga je met elkaar om. Hier praten we over en doen spelletjes met elkaar.
Verder hebben we al ijsjes gevouwen en geknipt. Deze hebben we opgeplakt en de letters IJ en S en MMM erbij
gestempeld (groep 1 ter kennismaking met de letters, groep 2 gaat al wat dieper op de letters in).
Eerste IK en KO project: speel je mee?
Vanaf donderdag beginnen we met dit project. Het project gaat over vrienden maken, spelen (met elkaar), delen, ruzie
(wat nu?), winnen en verliezen, je vervelen (en wat nu?)
We gaan allerlei spelletjes doen met speelgoed (bijvoorbeeld benoemen, welke is weg? Tellen en praten over meer en
minder, beschrijven: welke bedoel ik? Bingo)
We gaan:
de letter B aanbieden (van boek, bal, blok, ballon)
een speelgoedwinkelhoek maken om in te spelen
vrij spelen in het speellokaal (klimmen, klauteren, glijden, verkleden)
veel (bord) spelletjes spelen
blikgooien en knikkeren (en punten tellen)
ook verstoppertje spelen!
Boeken die we gaan voorlezen
 Wil je mijn vriendje zijn? van E. Carle
 Vriendjes. van E. Carle
 Mag ik meedoen? van J. Kelly en S. Laberis
 Daan is mijn vriend. van K. Weigelt en N. Hilb
 En verder ook Jip en Janneke verhalen van A.M.G. Schmidt
Versjes die we gaan leren
Mijn bedje, mijn bankje
Je mag er heus niet bij
Mijn knuffel en mijn lepeltje zijn alleen van mij
Wil jij soms met mij spelen
Nou ik wil toch lekker niet
En mijn koekje met je delen
Doe ik vast en zeker niet!
Ik heb een eigen fietsje
En een eigen mooie bal
Een appel en een hobbelpaard
Een kater met een lange staart
Ik heb ook nog een eigen schep
Daar achter in het zand
En wil je met mij spelen
Nou dan geef je me jouw hand!

Wie doet er mee verstoppertje?
Ik wil hem zijn
Wie niet weg is is gezien!
Wie doet er mee verstoppertje?
Maak dat je wegkomt
Ik tel tot 10!
Bij dit project gaan we ook allerlei woorden aanbieden in de klas.
Omdat het een behoorlijke lijst is, zal ik deze op een stencil meegeven.
U kunt dan thuis bekijken waar we in de klas aandacht aan besteden.

Groep 5/6
Huiswerk aankomende week
De kinderen van beide groepen (5 en 6) krijgen als huiswerkopdracht het oefenen van redactiesommen op
www.redactiesommen.nl
Groep 7/8
Voorstelling van de Rederijkers
Net als vorig seizoen bezoeken we met de kinderen van groep 7/8 de voorstelling van de Rederijkers in Zierikzee op
dinsdag 3 september. Vorig jaar werden de oorlogsjaren behandeld. Nu gaat het over de “roerige” jaren 70. We zoeken
nog ouders als begeleiding. U mag dan natuurlijk ook gratis mee naar binnen, wanneer u zich opgeeft.
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Agenda/kalender 2019-2020


Inloopmomenten Chromebooks en Gynzy – groep 3 t/m 8
Maandag 2 september, 13.00-14.00 uur en donderdag 5, september 8.30-9.30 uur.



Voorstelling van de Rederijkers – groep 7/8
Dinsdag 3 september.

Ouderbijdrage en zwemgeld
Ouderbijdrage groepen 1 t/m 7: € . Ouderbijdrage groep 8: € .
Zwemleslesgeld kinderen groepen 3 en 4: € .
NL 51 RABO 0349.7081.93 t.n.v. Vrienden van de Oosterburcht, onder vermelding van
groep, voornaam en achternaam van uw kind.
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