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Algemene mededelingen 
Inloopdagen 
Volgende week zijn onze inloopdagen. Maandagmiddag 2 september van 13.00 uur tot 
14.00 uur en donderdagmorgen 5 september van 8.30 uur tot 9.30 uur. 
U bent natuurlijk allemaal van harte welkom in de groepen 3 t/m 8. De groepen 1 en 2 
hebben een informatieavond op maandag 23 september. Een uitnodiging volgt nog 
hiervoor. 
 
Tussenschoolse opvang 
Bij deze nieuwsbrief vindt u als bijlage een brief over de kosten en regels van de overblijf 
tussen de middag. 
 

Nieuws per groep 
Groep 5/6 
Belangrijke data 
Maandag 2 september:  

- Gym van meester Martijn 
- Inloopmiddag (13.00-14.00 uur) 

Woensdag 4 september: 
- Oefendictee – lange klanken 

Donderdag 5 september: 
- Inloopochtend (8.30-9.30 uur) 
- Oefendictee – lange- en korte klanken 

Vrijdag 6 september: 
- Huiswerk - redactiesommen 

 
Groep 7/8 
Voorstelling Rederijkers 
Volgende week dinsdagavond bezoeken we met de kinderen van groep 7/8  de 
Rederijkers in Zierikzee. Deze toneelgroep speelt deze avond over de jaren 70. 
Dit keer vindt de voorstelling plaats in het clubgebouw van de scouting in Zierikzee. (Van 
Veenlaan.) We vertrekken om 19.30 uur bij school en we vragen aan de ouders die 
rijden om de kinderen thuis af te zetten wanneer de voorstelling is afgelopen en we 
weer naar Oosterland rijden. Er zijn genoeg ouders die zich hebben aangemeld. We 
wensen ouders en kinderen een fijne voorstelling toe. 

 
Groep 8 
Pieter Zeeman Experience 
Beste leerling uit groep 8, 
Hoe zal het zijn in het voortgezet onderwijs? Dat moet je zelf ervaren! We kunnen je van 
alles over Pieter Zeeman vertellen, maar we ontvangen je liever bij ons op school. We 
hebben een mooi programma voor je samengesteld met lessen in allerlei vakken. Onze 
docenten laten je nieuwe dingen ontdekken. In de ene les ligt de nadruk op leren door 
weten (een theorieles), in de andere les op leren door doen (een praktijkles). Je mag 
kiezen wat je leuk vindt. Je kiest per blok (kleur) één vak. Zo kan je alvast proeven aan 
wat komen gaat.  
 
Lees verder op de volgende pagina. 
 
  
 

Verjaardagen  

In augustus… 

 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!  

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! 

Bijlage(n) 

 
 Pieter Zeeman Experience 

 Tussenschoolse Opvang 
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Het experience-programma 
We hebben in dit schooljaar drie experience-blokken met voor elk vak drie lesdagen. Je kunt uit ieder blok (kleur) één vak 
kiezen. Dit vak krijg je dan drie keer. Natuurlijk mag je verspreid over het schooljaar drie blokken komen. Maar als je één 
blok meedoet is dat natuurlijk ook goed. We moeten er op letten dat de lesgroepen niet te groot worden. We plaatsen 
daarom op volgorde van inschrijving.   
 
Binnenkort krijg je op school de agenda van de experience-lessen op papier samen met een flyer met uitleg over hoe je je 
kunt inschrijven. Op onze website is ook informatie te vinden, klik hier om naar onze website te gaan. Omdat de eerste 
experience-lessen al over twee weken beginnen, sturen we je de agenda alvast digitaal toe (zie bijlage). Dan kun je alvast 
nadenken of je mee wilt doen en voor welk vak je je wilt inschrijven. Wees op tijd, want vol is vol. De ervaring van vorige 
keer leert dat de inschrijving snel gaat. 
 
We hopen dat je komt! 
 
Met vriendelijke groet, 
P.J. van der Gaag MA MME 
rector 
 
 

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, vertrek 19.00 uur 

  

 Informatieavond – groep 1 en groep 2 
Maandag 23 september 2019 
. 

 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Oosterburcht 

Ouderbijdrage en zwemgeld 

Ouderbijdrage groepen 1 t/m 7: € 50. Ouderbijdrage groep 8: € 100. 
Zwemleslesgeld kinderen groepen 3 en 4: € 58. 

 

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 

 

https://www.pieterzeeman.nl/actueel/experience

