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Algemene mededelingen 
Bag2school 
We doen weer mee met de kledingactie Bag2school. Kledingzakken zijn op school op te 
halen. Mogen we u vragen om even de kast in te duiken om te kijken of u nog niet- of 
weinig gedragen kleding, tassen, riemen e.d. heeft? De kledingzakken kunnen op school 
worden ingeleverd van woensdag 16 oktober tot en met woensdag 23 oktober in de 
lerarenkamer. Op donderdagmorgen 24 oktober worden de zakken opgehaald. Met de 
opbrengst kunnen we weer leuke dingen doen of kopen voor de school. Alvast bedankt! 
In de bijlage vindt u een informatiebrief met uitleg wat er met de kleding gebeurt.  
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage voor de kinderen van de groepen 1 t/m 7 is ook dit jaar vastgesteld op 
€ 50 per kind. Voor de kinderen van groep 8 is dit € 100  per kind i.v.m. schoolkamp. 
Hieronder ziet u een overzicht van de kosten die wij maken van uw ouderbijdrage. 
 

Bedrag per leerling Groep 1 - 7 Groep 8 

Sinterklaas 7,50 7,50 

Kerst 6,00 6,00 

Pasen 3,25 3,25 

Schoolreis/-kamp 22,50 72,50 

Eindfeest 2,00 2,00 

Excursie 3,75 3,75 

Afscheid groep 8 2,50 2,50 

Voorleesfeest 0,50 0,50 

Overig 2,00 2,00 

Totaal 50,00 100,00 

 
Wij verzoeken u vriendelijk om deze ouderbijdrage over te maken op bankrekening  

NL 51 RABO 0349.7081.93  t.n.v. Vrienden van de Oosterburcht, onder vermelding van 

groep, voornaam en achternaam van uw kind. Mochten er nog vragen zijn, dan horen 

wij die graag. 

 
Zwemlesgeld 

Op dinsdag gaan de kinderen van groep 3/4 naar zwemles. De financiële bijdrage 

hiervoor is dit jaar € 58. U kunt dit betalen door het bedrag over te maken op 

bankrekening NL 51 RABO 0349.7081.93  t.n.v. Vrienden van de Oosterburcht, onder 

vermelding van groep, voornaam en achternaam van uw kind. 

 
Baby geboren bij juf Mireille 
Vlak voor de zomervakantie hebben juf Mireille en haar man  
een dochter gekregen. Zij heet Léla. Wilt u een kaartje sturen,  
dan kan dat natuurlijk. 
  
Het adres is: Familie van der Heijden,  
De Brauwstraat 34, 4301 MG ZIERIKZEE. 
 

Verjaardagen  

 
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 
 
In oktober… 

 04/10 – Kyano Voorbeijtel 

 09/10 – Keano van Kortenhof 

 13/10 – Dylan Roks 

 14/10 – Thom de Vlieger 

 16/10 – Danielle Capelle 

 16/10 – Liv van Vaardegem 

 17/10 – Vince le Comte 

 27/10 – Mohammad Alaeddin 
 
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) 

 
 Bag2school 
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Biebjuf 
Misschien heeft u wel eens gehoord van ‘de biebjuf’ of misschien heeft uw kind nog nooit over mij verteld! Maar ik zal me 
in ieder geval nog eens voorstellen. Mijn naam is Tyka Govaerts en ik ben de leesconsulent (ofwel biebjuf) bij uw kind op 
school. Ook dit jaar ga ik weer met de kinderen aan de slag om lezen te bevorderen. Want het kan zo leuk zijn! Dit 
schooljaar vindt u iedere maand een stukje over lezen, voorlezen of wat ik op dat moment voor de school doe. 
 
Vandaag wil ik het hebben over voorlezen. Stopt u met voorlezen zodra uw kind het zelf kan? Of blijft u voorlezen aan uw 
kind? Zeker blijven voorlezen is mijn advies! Leest u dan de avi start boekjes voor zodra uw kind in groep 3 zit? Uw kind 
vindt dat misschien prima, maar voor u waarschijnlijk wat saai. Een mooi prentenboek of een verhalenbundel is 
waarschijnlijk leuker voor allebei! 

Maar waarom nou voorlezen? Wist u dat... 
...voorlezen de woordenschat vergroot? 

...voorlezen ervoor zorgt dat kinderen leren luisteren? 
...voorlezen ervoor zorgt dat kinderen zich leren te concentreren? 

...voorlezen de fantasie stimuleert? 
 
Voorlezen is zeker niet gebonden aan leeftijd. Blijf lekker voorlezen zolang uw kind dat leuk vindt, dus zelfs in groep 8 kan 
het nog super zijn! Mijn tip: maak er een gezellig moment van op een vast tijdstip. Bijvoorbeeld ‘s avonds voor het slapen 
gaan. Even quality time samen, telefoon weg, tablet weg en samen gezellig in een mooi boek duiken. 
 
Benieuwd naar foto’s of de activiteiten in de klas? Volg me dan op Facebook. Je kunt me vinden onder de naam 
‘Leesconsulent Tyka Govaerts’. 

 
Nieuws per groep 
Groep 1 en 2 
Breetvelt speeltuin 
Vrijdagmiddag 30 augustus zijn de kinderen van groep 1 en 2 naar de Breetvelt speeltuin in Zierikzee geweest. Dit in het 
kader van ons Ik en Ko project: speel je mee? Wat was het een fantastische middag! 
De kinderen hebben heerlijk gespeeld  en de ouders zaten zichtbaar daarvan te genieten op het terrasje in het zonnetje! 
Behalve de “ge-eikte ” speeltoestellen is er ook een heuse kabelbaan en lekker veel tractoren en skelters. Voor wie de 
speeltuin niet kent: het bevindt zich in de Brauwstraat in de wijk Malta. Het is goed verscholen , dus je moet even goed 
kijken om het te vinden! En het kost slechts 25 cent per kind! Een aanrader! HULPOUDERS; HARTELIJK DANK! De foto’s 
kunt u bekijken door op de volgende link te klikken: https://myalbum.com/album/B4BBitRgarxU  
 
Nieuw project: Het onderwaterkleed 
Op donderdag 5 september werken wij in groep 1 en 2 over strand en water. Dit doen wij met behulp van het 
“onderwaterkleed”. Dit kleed  lenen wij  van de N.M.E. (schoolbiologie) . 
Het is een kleed waaraan allerlei vissen, kwallen, zeepaardjes en andere waterdieren en planten hangen. We gaan 
hierover in de groepen praten, zingen, voorlezen , knutselen, tekenen en vooral verven! Ook gaan wij een 
“onderwaterhoek” maken in de klassen! Spannend! 
 
Verzoek m.b.t. het nieuwe project 
Heeft u thuis “iets” over strand en zee dan mag uw kind dit mee naar school nemen. Wij kunnen dit goed gebruiken om 
mee te spelen. Te denken valt aan bijvoorbeeld: een hengelspel, zandvormpjes in de vorm van bijvoorbeeld een 
waterdier, mooie schelpjes , mossel en oesterschelpen, een plastic vis of onderwaterdier knuffel. Maar ook boeken over 
de zee zijn welkom. Zo gaat dit project nog meer leven bij de kinderen. Uiteraard krijgt u de materialen aan het eind van 
het project weer retour! BIJ VOORBAAT DANK! 
 
Kleerhangers gevraagd 
Als u het heeft, wilt u uw kind dan een oude kleerhanger meegeven? Liefst met een “middenstangetje” erop. 
We gaan er knutsels aanhangen in het kader van ons project. 
 
Ook kunnen wij goed gebruiken: wc rolletjes en keukenrollen. Wilt u weer voor ons sparen? 
Bij voorbaat dank! 
 
Stagiaire Sharon Dekker 
Op maandag en dinsdag is er in groep 2 een stagiaire. 
Sharon doet de PABO en is 3e jaars. 
 

https://myalbum.com/album/B4BBitRgarxU
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Belangrijke data groep 5/6 
Wilt u uw zoon/dochter, voor zover hij/zij dat nog niet heeft gedaan, uiterlijk vrijdag 6 september de huiswerkmap 
meegeven naar school? 
 

   Groep 5 Groep 6  

9 september (ma) 
 
Gym van Meester Martijn  
 

Gym van Meester Martijn   

10 september (di)     

11 september (wo) 
 
Oefendictee: lange klanken 
 

 

12 september (do) 

 
Gym van Meester Martijn 

 
Gym van Meester Martijn 
 
Taaltoets blok 1 (zie leerwerk): 
- persoonsvorm 
- onderwerp 
- gezegde 
- sterke -en zwakke werkwoorden 
- woordenschat (thema's wonen en vervoer) 
 
Oefendictee: lange -en korte klanken 
 

13 september (vr) 

 
Huiswerk: redactiesommen  
en leerwerk voor taaltoets - 16/9 
(zie huiswerkmap) 
 
Spellingtoets blok 1:  
- samengestelde woorden (stripboek) 
- verkleinwoorden (muisje) 
- hoor 2x u, schrijf 2x e (zwarte mieren) 
- woorden met ge/be/ver (gebak) 
- lange klanken (molen en panda) 
 
13:00-15:15 - Excursie: 2 begeleiders nodig  
 

 
Huiswerk: redactiesommen  
en leerwerk voor taaltoets - 12/9 
(zie huiswerkmap) 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-15:15 - Excursie: 2 begeleiders nodig 

 
Groep 7/8 
Excursie Plompe Toren 
Volgende week is het Oosterscheldeweek. De kinderen van groep 7/8 gaan donderdag 12 september op excursie naar de 
Plompe Toren. Let u even op het weer; laarzen en warme kleding, eventueel regenkleding! We gaan o.a. de Plompe Toren 
beklimmen, zeehonden en vogels spotten en een wandeling door het bos maken. Om 8.30 uur vertrekken we vanaf 
school en om 11.45 uur zijn we weer gewoon terug op school. 
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Agenda/kalender 2019-2020 

 Excursie Plompe Toren – groep 7/8 
Donderdag 12 september 2019 

 Informatieavond – groep 1 en groep 2 
Maandag 23 september 2019 

 Bag2school – alle groepen 
Donderdag 24 oktober 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 

 


