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Algemene mededelingen 
Voortgangsgesprekken 
Op maandag 30 september, dinsdag 1 oktober en donderdag 3 oktober vinden de 
voortgangsgesprekken plaats voor de ouders van de kinderen van de groepen 3 t/m 8. 
Een uitnodiging vindt u in de bijlage. Als u wilt ruilen, geef dit dan ook even door aan de 
leerkracht van uw zoon/dochter. 
 
Kinderboekenweek 
Maandag 30 september starten wij met de Kinderboekenweek. Thema is: Op reis! 
Daarom toveren we het schoolplein om in een echt verkeersplein. De kinderen mogen 
deze dag zelf een fiets - step - skelter meenemen naar school om de route van het 
verkeersplein af te leggen, en een echt rijbewijs te halen! 
 

Woensdagochtend 2 oktober gaan de kinderen van groep 3/4 een bezoek brengen aan 
de "biebbus".  
 

Tijdens de Kinderboekenweek komt er ook een kinderboekenschrijfster op bezoek, 
Sanne Rooseboom. Dit bezoek is donderdag 3 oktober voor de groepen 5 t/m 8. 
 

De afsluiting van de Kinderboekenweek is op vrijdag 12 oktober. Wie heeft er een leuk, 
bijzonder, interessant voertuig om op het plein te laten zien, en de kinderen iets over te 
vertellen? Graag doorgeven aan juf Manon.  
 
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.  
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de betaalgegevens. Mochten er nog vragen zijn, dan 

horen wij die graag.  

Hieronder ziet u nogmaals een overzicht van de kosten die wij maken van uw 

ouderbijdrage. Het overzicht in nieuwsbrief nummer 3 was oud en achterhaald. 

 

Bedrag per leerling Groep 1 - 7 Groep 8 

Sinterklaas 7,50 7,50 

Kerst 6,00 6,00 

Crea’s 4,75 4,75 

Pasen 3,25 3,25 

Pannenkoeken/voorleesfeest 2,00 2,00 

Koningsspelen 2,00 2,00 

Schoolreis/-kamp 22,50 72,50 

Eindfeest 2,00 2,00 

Totaal 50,00 100,00 

 

Zwemlesgeld 

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

hiervoor is dit jaar € 58. Voor wie het nog niet heeft voldaan, de betaalgegevens staan 

onder aan deze nieuwsbrief. 

 

Verjaardagen  

 
In september… 

 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) 

 
 Voortgangsgesprekken 

  



 

P a g i n a  2 | 3 
 

 
Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Nieuws per groep 
Groep 1 en groep 2 
Informatieavond 
Zoals eerder aangekondigd in de nieuwsbrief is er maandag 23 september een infoavond betreffende groep 1 en groep 2. 
Dit jaar splitsen we  de avond in twee delen: 
 19.00 uur – 19.45 uur voor de ouders van groep 1 
 19.45 uur – 20.30 uur voor de ouders van groep 2 
We hopen u daar te zien! 
 
Groep 5/6 
Belangrijke data 
   Groep 5 Groep 6  

23 september (ma) Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn 

24 september (di)      

25 september (wo) Oefendictee: korte en lange klanken  

19 september (do) 

Gym van Meester Martijn Gym van Meester Martijn 
 
Oefendictee: werkwoorden in de 
tegenwoordige tijd 
 

20 september (vr) Huiswerk: redactiesommen, verkeer (les 1) Huiswerk: redactiesommen, verkeer (les 1) 

 
 

Agenda/kalender 2019-2020 

 Informatieavond – groep 1 en groep 2 
Maandag 23 september 2019 

 Voortgangsgesprekken 
30 september t/m 3 oktober 2019 

 Kinderboekenweek 
30 september t/m 12 oktober 2019 

 Bag2school – alle groepen 
Donderdag 24 oktober 2019 
Inleveren kledingzakken / maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 oktober 2019 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Oosterburcht 
 
 



 

P a g i n a  3 | 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 

 


