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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!

Bijlage(n)



Verjaardagen
In september…
 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!

Bag2school
Vorige week schreven we een stukje in de nieuwsbrief over het inleveren van
kledingzakken voor bag2school. De daarbij genoemde inleverdatum is niet juist. Het is
dan namelijk herfstvakantie. U kunt wel de kledingzakken inleveren op school in de
lerarenkamer op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 oktober. We hopen op veel
kledingzakken!
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.
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.

Nieuws per groep
Groep 1 en 2
Gevraagd
Graag willen wij vrijdag in onze techniekles aandacht besteden aan drijven en zinken.
Hiervoor willen wij een “bootje” maken met de kinderen. Wilt u uw kind daarom
UITERLIJK VRIJDAGOCHTEND a.u.b. een lege plastic literfles meegeven? (Graag van
naam voorzien!) Als u het heeft ook graag een leeg boterbakje en een postbode elastiek.
Bij voorbaat; DANK!
Tip
Wij zingen en dansen allerlei liedjes die te zien zijn op het digibord. U kunt ze vinden op
internet. Plezier verzekerd! Het zijn de volgende liedjes:
 10 kleine visjes,
 Baby shark,
 De pinguin dans,
 Dolfijnen dans.
Groep 3 t/m 8
Gymlessen
Aanstaande donderdag en aanstaande maandag hebben de kinderen van deze groepen
geen gym, omdat er onderhoudswerkzaamheden in de gymzaal plaatsvinden. Vanaf
donderdag 19 september kunnen we weer in de zaal terecht.
Groep 5/6
Bezoek Jodocuskerk
Omdat het zaterdag a.s. Open Monumentendag is, bezoeken de kinderen van groep 5/6
vrijdagmiddag de Jodocuskerk (protestantse kerk) in Oosterland.
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Belangrijke data

16 september (ma)

Groep 5
Geen gym i.v.m. werkzaamheden gymzaal

Groep 6
Geen gym i.v.m. werkzaamheden gymzaal

Rekentoets blok 1 (in Gynzy)
- Alle doelen: zie leerboekje (huiswerkmap)

Rekentoets blok 1 (in Gynzy)
- Alle doelen: zie leerboekje (huiswerkmap)

Taaltoets blok 1
- Alle doelen: zie leerboekje (huiswerkmap)
Rekentoets blok 1 (afmaken)
Rekentoets blok 1 (afmaken)
Spellingtoets blok 1 (in Gynzy):
- Regels: knabbelen, molen, mollen,
dertig, heerlijk, grijze muizen, geit,
spinnetje, gebak en pauw

17 september (di)

18 september (wo)

Pretoets spelling blok 2
Gym van Meester Martijn

19 september (do)

20 september (vr)

Pretoets rekenen blok 2
Huiswerk: redactiesommen, leerwerk voor
rekentoets - 16/9 en woordzoeker spelling

Gym van Meester Martijn
Pretoets rekenen blok 2
Pretoets spelling blok 2
Huiswerk: redactiesommen, leerwerk voor
rekentoets - 16/9 en woordzoeker spelling

Groep 7/8
Excursie Plompe Toren
En ook vanwege de Open Monumentendag op zaterdag a.s. gaan de kinderen van groep 7/8 morgen op bezoek bij de
“Plompe Toren” bij Westenschouwen. 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.
Groep 8
Uitnodiging Pieter Zeeman Experience
Vandaag krijgen de kinderen van groep 8 een schriftelijke uitnodiging mee van Pieter Zeeman, de middelbare school in
Zierikzee. De kinderen kunnen zich aanmelden voor experience-lessen op woensdagmiddag. Ouders mogen wachten en
worden van koffie of thee voorzien. Verder informatie staat op de uitnodiging.

Agenda/kalender 2019-2020





Excursie Plompe Toren – groep 7/8
Donderdag 12 september 2019
Bezoek Jodocuskerk – groep 5/6
Vrijdag 13 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

Pagina 2|3

Nieuwsbrief o.b.s. 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
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