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Algemene mededelingen 
Studiedagen leerkrachten 
Net als alle andere basisscholen van Obase, volgen de collega’s van de Oosterburcht een studie 
over het coachen van kinderen. De eerste studiedag is vrijdag 4 oktober 2019. De tweede 
studiedag is op vrijdag 31 januari 2020. De kinderen zijn deze twee dagen vrij. We proberen alle 
andere nascholingsuren  en vergaderingen zoveel mogelijk buiten de lesuren van de kinderen te 
plannen. 
 
Kinderboekenweek 
Maandagmiddag 30 september om 13.00 uur starten wij met de Kinderboekenweek. 
Thema is: Op reis! 
Daarom toveren we het schoolplein om in een echt verkeersplein. De kinderen mogen 
deze middag zelf een fiets - step - skelter meenemen naar school om de route van het 
verkeersplein af te leggen en een echt rijbewijs te halen! Er is deze middag geen gymles 
voor groep 5 t/m 8. 
 

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 kinderen van de groepen 
5 t/m 8. 
 

De afsluiting van de Kinderboekenweek is op vrijdag 12 oktober om 10.30 uur. Wie 
heeft er een leuk, bijzonder, interessant voertuig omdeze ochtend op het plein te laten 
zien, en de kinderen iets over te vertellen? Graag doorgeven aan juf Manon.  
 

Nieuws per groep 
Groep 1 en groep 2 
Juffenwissel 
Juf Marion en juf Petra hebben een dag geruild. Dat betekent dat juf Petra op dinsdag in 
groep 1 is en juf Marion op donderdag. 
 
Nieuw project 
Vanaf donderdag 26 september werken wij aan een nieuw project. Omdat het thema 
van de Kinderboekenweek ‘reizen’ is, hebben wij gekozen om het volgende Ik en Ko 
project hiermee te combineren. Het Ik en Ko project heet: “Op reis!” 
 
Deze week starten wij met: 

 Een zonvakantiehoek in beide klassen 

 Een sneeuwvakantiehoek in de gang 

 We gaan werken over koffers pakken: wat neem je mee als je naar een 
warm/koud land gaat (kleding) 

 We gaan koffertjes vouwen van papier 

 We gaan iets met zonnebrillen doen 

 We leren de letter: OO (van ogen en het zijn er twee) 

 We zingen het liedje: ik heb een brilletje voor mijn ogen 

 Ook leren wij het liedje: kleine Kootje wordt pilootje 

 
We gaan aansluitend praten over vervoersmiddelen o.a.: de trein, de fiets, de auto, de 
bus, het vliegtuig. Maandag 30 september volgt dan de opening van de 
Kinderboekenweek. 
 
 
 

 

Verjaardagen  

 

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 

 

In november… 

22/11 – Jiyang Lei 

29/11 – Milan Langenberg 
 
 
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) 
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We willen u vragen om uw kind een vakantiefoto mee naar school te geven. Het mag van alles zijn: ver weg, dichtbij, in 
een huisje, tent, caravan of logeerpartij bij opa en oma. Bij voorbaat: dank! 
 
Liedjes die wij gaan leren 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Groep 5/6 
Belangrijke data 
 

   Groep 5 Groep 6  

30 september (ma) Geen gym i.v.m. opening Kinderboekenweek 
Geen gym i.v.m. opening 
Kinderboekenweek 

1 oktober (di) Toets Engels blok 1 (zie leerblad) 
 
Toets Engels blok 1 (zie leerblad) 

2 oktober (wo) 

Oefendictee: geit (ei-woorden) en pauw (au-
woorden) 
 
Toets Aardrijkskunde blok 1 (zie leerblad) 

 

3 oktober (do) 

Gym van Meester Martijn 
 
Gastles schrijfster Sanne Roosenboom 
 
 

Gym van Meester Martijn 
 
Gastles schrijfster Sanne Roosenboom 
 
Oefendictee: dirigent (je hoort een -ie, je 
schrijft een -i) 

4 oktober (vr) 
Studiedag, dus geen huiswerk (wel leren voor de 
toetsen van Engels en Aardrijkskunde) 

 
Studiedag, dus geen huiswerk (wel leren 
voor de toets van Engels) 

 

 
Agenda/kalender 2019-2020 

 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 
 
 

Ik heb een brilletje al voor mijn ogen 
Om te zien wie er dansen mogen 
Ik heb een brilletje al voor mijn ogen 
Ik zie het al: ik dans met jou! 

 

Op de wijs van Berend Botje: 
 
Kleine Kootje wordt pilootje 
Op een grote vliegmachien 
Huplakee, wie vliegt er mee 
Naar de Middellandse zee 
 
Kootje zegt: ik breng je even 
Met mijn snelle DC9 
Van Istanbul to Tokio 
Let maar op, je bent er zo! 
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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 

 


