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Algemene mededelingen 
Studiedagen leerkrachten 
Op vrijdag 4 oktober 2019 zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor de 
leerkrachten. Ook op vrijdag 31 januari 2020 is er een studiedag en zijn de 
kinderen vrij. We proberen alle andere nascholingsuren  en vergaderingen 
zoveel mogelijk buiten de lesuren van de kinderen te plannen. 
 
Kinderboekenweek 
Vandaag kwam de bibliotheekjuf uitleg geven op school. Daarna gingen de 
kinderen van groep 3/4 op bezoek in de ‘biebbus’.  
 
Op donderdag 3 oktober komt er voor de kinderen van groep 5 t/m 8 een 
kinderboekenschrijfster op bezoek; Sanne Rooseboom. 
 
De afsluiting van de Kinderboekenweek is op vrijdag 11 oktober om 10.30 uur. 
Wie heeft er een leuk, bijzonder, interessant voertuig om deze ochtend op het 
plein te laten zien, en de kinderen iets over te vertellen? Graag doorgeven aan 
juf Manon.  
 
Schoolfruit 
Onze school is één van de vele basisscholen die weer mag meedoen aan EU-
schoolfruit. EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die leerlingen een gezonde 
boost willen geven. De school krijgt gratis fruit en groente. Drie stuks per 
leerling per week, twintig weken lang (vanaf half november t/m half april). 
Tijdens de twintig weken schoolfruit krijgen de kinderen ook schoolfruitlessen, 
digibordlessen en smaaklessen.  
 
Bag2School 
Denkt u er nog aan om in de herfstvakantie uw kasten na te kijken? Maandag, 
dinsdag en woensdag na de vakantie kunt u de kledingzakken inleveren in de 
lerearenkamer op school. Donderdag 24 oktober worden de kledingzakken 
opgehaald. Alvast heel erg bedankt! 
 

Nieuws per groep 
Groep 5 t/m 8 
Fietsenkeuring 
Op dinsdag 8 oktober worden de fietsen van de kinderen van de groepen 5 t/m 
8 door medewerkers van Veilig Verkeer Nederland gekeurd. Als een fiets 
goedgekeurd wordt, krijgt de fiets een ‘goedgekeurd’ sticker. De kinderen 
ontvangen ook een keurigsrapport. Misschien een goede tip voor de ouders om 
de fiets van uw zoon/dochter voor dinsdag alvast te controleren op veiligheid. 
Enkele tips waar u op kunt letten: stuur, bel, banden, reflectie, remmen, zadel, 
goed werkende verlichting. Dit alles uiteraard met als doel de verkeersveiligheid 
te verhogen. 
 
 

 

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) 

 
 Nationale zwemvierdaagse 

Zwembad Dolfijn 



 

P a g i n a  2 | 3 
 

 
Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

  
Groep 5/6 
Belangrijke data 
 

   Groep 5 Groep 6  

7 oktober (ma) Meester Ad neemt klas over (13:00-14:00) 
 
Meester Ad neemt klas over (13:00-14:00) 
 

8 oktober (di) Fietscontrole: je fiets mee 🙂 

 

Fietscontrole: je fiets mee 🙂 

 

9 oktober (wo) 
 
Oefendictee: molen en panda 
 

Toets Aardrijkskunde blok 1 (zie leerblad -> ook 
topo!) 

10 oktober (do) 

 
 
Gym van Meester Martijn 
 
 
  

 
 
Gym van Meester Martijn 
 
Oefendictee: grijze muizen en knabbelen 
 

11 oktober (vr) 

Huiswerk: Leren voor taaltoets, 22 oktober 
(zie leerwerk) 
 
Afsluiting Kinderboekenweek  

 
Huiswerk: Leren voor taaltoets, 21 oktober (zie 
leerwerk) en natuurlijk ak (9 oktober) 
 
Afsluiting Kinderboekenweek 
 

 

 
Agenda/kalender 2019-2020 

 Kinderboekenweek 
maandag 30 september t/m vrijdag 11 oktober 2019 

 Fietsenkeuring – dinsdag 8 oktober (groep 5 t/m 8) 

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

 
 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Oosterburcht 
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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 

 


