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Algemene mededelingen 
Studiedagen leerkrachten 
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 
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.  
 
Herfstvakantie 
Volgende week is de herfstvakantie (maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober). We hopen de 
kinderen allemaal maandag 21 oktober weer op school te zien. 
 
Bag2School 
Denkt u er nog aan om in de herfstvakantie uw kasten na te kijken? Maandag 21, 
dinsdag 22 en woensdag 23 oktober na de vakantie kunt u de kledingzakken inleveren in 
de lerearenkamer op school. Donderdag 24 oktober worden de kledingzakken 
opgehaald. Alvast heel erg bedankt! 
 
Staking op woensdag 6 november 
Misschien is er een landelijke stakingsdag op woensdag 6 november. Of de staking 
doorgaat en of de school hieraan meedoet, is allemaal nog niet bekend. Wilt u er in 
ieder geval rekening mee houden? 
 
 

Nieuws per groep 
Groep 1 en 2 
Het is al weer bijna herfstvakantie 
Vrijdag 11 oktober ronden we de Kinderboekenweek met het thema ‘Reis mee’ af. 
Hierbij nog een grappig versje dat wij deze week leerden aan de kinderen: 
 
Appel op de spoorwegbaan  Pinda op de spoorwegbaan 
Daar kwam juist een treintje aan Daar kwam juist een treintje aan 
Ik zei nog dat hij weg moest gaan Ik zei nog dat hij weg moest gaan 
Tuut, tuut, tuut: appelmoes!  Tuut, tuut, tuut: pindakaas! 
 
Na de herfstvakantie gaan wij over de HERFST werken. Herfstmaterialen (kanstanjes, 
mooie blaadjes, helicoptertjes, eikeltjes etc) zijn dan welkom! 
 
Kabouterpad 
Op dinsdagochtend 22 oktober of donderdagochtend 24 oktober willen wij graag met 
de kinderen naar het GADRAbos in Haamstede om vliegenzwammen (de rood met witte 
paddenstoelen) te gaan bekijken. Maandag jl. heeft u hierover een opgavebrief 
gekregen. Op maandag 21 oktober hoort u wanneer dit uitje doorgaat! 
 
 
 
Informatie voor groep 5/6 en 7/8 op pagina 2… 

Verjaardagen  

 

In oktober… 

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 Eva 
Langenberg. We wensen Eva 
heel veel (leer)plezier op de 
Oosterburcht! 

Bijlage(n) 

 
 Nieuwsbrief GVO 

 Stichting Actie4kids 
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Groep 5/6 
 
Belangrijke data 
 
   Groep 5 Groep 6  

21 oktober (ma) 

Gym van Meester Martijn 
 
Rekentoets blok 2, deel 1 (zie infoblad) 
 
 

Gym van Meester Martijn 
 
Rekentoets blok 2, deel 1 (zie infoblad) 
 
Toets taal blok 2 (infoblad) 

22 oktober (di) 

Rekentoets blok 2, deel 2 
 
Toets taal blok 2 (zie infoblad) 
 
 

Rekentoets blok 2, deel 2 
 
Pretoets taal blok 3 
 
Geschiedenistoets blok 1 (zie leerblad) 

23 oktober (wo) 

Rekentoets blok 2, deel 3 
 
Keet in de kerk (6 auto's gezocht!) 
- 8:30 vertrek vanaf school 
- 9:00 aanvang voorstelling 
- 10:00 terug naar school 

Rekentoets blok 2, deel 3 
 
Keet in de Kerk (6 auto's gezocht!) 
- 8:30 vertrek vanaf school 
- 9:00 aanvang voorstelling 
- 10:00 terug naar school 

24 oktober (do) 

Pretoets rekenen blok 3 
  
Spellingtoets blok 2 
 
Gym van Meester Martijn  

 
Pretoets rekenen blok 3 
 
 
 
Gym van Meester Martijn 
  

25 oktober (vr) 

 
Pretoets spelling blok 3 
 
Huiswerk: voorbereiden voor taaltoets blok 2, 
rekentoets blok 2   

 
Spellingtoets blok 2 
 
Huiswerk: voorbereiden voor taaltoets blok 2, 
rekentoets blok 2 en geschiedenistoets blok 1 

 
Groep 7/8 
 
Kinderpostzegels 
De kinderen van groep 7/8 hebben ook dit jaar weer meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. 
Ze hebben onwijs hun best gedaan en kwamen op een totaalbedrag van €935,50! Ook hebben we meegedaan aan de 
'Special Agent Challenge' waarbij we kans maken op een dagje uit naar Duinrell, even afwachten dus... 
  
Belangrijke data: 

 Maandag 7 en dinsdag 8 oktober: Schoolarts  

 Dinsdag 8 oktober: 10.00 uur fietsenkeuring 

 Dinsdag 22 oktober: Werkstuk inleveren 

 Donderdag 14 november: Bezoek aan het RGO met groep 8 --> Aanvullende informatie volgt 
  

Afscheid Yazan 
Donderdag 3 oktober heeft Yazan zijn laatste schooldag gehad bij ons. Vanwege een versnelt traject is hij vanaf maandag 
7 oktober in de brugklas van de mavo op het RGO in Middelharnis gestart. Wij wensen Yazan ontzettend veel succes en 
plezier op zijn nieuwe school toe. Zet hem op Yazan! 
  
Start EHBO-lessen groep 8 
Na de herfstvakantie starten de EHBO lessen voor groep 8. Deze lessen zijn 1x in de week en worden op een vast moment 
gegeven. De kinderen leren hierbij alle basiselementen die je kunt inzetten bij ongevallen en verwondingen. Ook zullen er 
verderop in het schooljaar een lotusdag, bezoek aan de brandweer en een EHBO-examen plaatsvinden.  
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Agenda/kalender 2019-2020 

 Kinderboekenweek 
maandag 30 september t/m vrijdag 11 oktober 2019 

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

 Studiedag - vrijdag 31 januari 2020 
 
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 

 


