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Algemene mededelingen 
Studiedagen leerkrachten 
Op vrijdag 31 januari 2020 is er een studiedag en zijn de kinderen vrij.  
 
Landelijke stakingsdag 
Op woensdag 6 november is er een landelijke stakingsdag voor leraar, ondersteuner of 
schoolleider in het basis-, voortgezet- of speciaal onderwijs. Of onze school hieraan 
meedoet, is nog niet bekend. Wilt u er in ieder geval rekening mee houden? 
 

Nieuws per groep 
Groep 3 en 4 
Groep 3 - ZOEM thuisversie 
Omdat nu ook groep 3 aan het werk is met de chromebook, is er de mogelijkheid 
om het computerprogramma van Veilig leren lezen thuis te doen. Het programma heet 
ZOEM, en sluit aan bij de kern waarin de kinderen aan het werk zijn. U krijgt als ouder de 
inloggegevens via de mail toegestuurd. Heeft u hier vragen of opmerkingen over, kunt u 
bij juf Manon terecht. 
 
Groep 3/4 - Herfstactiviteiten 
Woensdagochtend 30 oktober gaat groep 3/4  op bezoek bij een pompoenenboerderij. 
Daar gaan ze van alles zien en leren over pompoenen. Ook gaan ze deze ochtend bij 
Shane thuis pompoensoep eten!  
Dinsdagmiddag 5 november gaan ze naar het bos in Schuddebeurs. 
Handig is om speelkleren en laarzen aan te doen! 
 
Groep 3 - Herfstsignalering 
Eind oktober heeft groep 3 de herfstsignalering van Veilig Leren Lezen. De kinderen 
worden dan getoetst op alle facetten van het lezen (o.a. letterkennis, woordlezen en 
spelling) U krijgt hier, als ouder, de uitslag en een overzichtje van. Zo kunt u zelf ook het 
leesproces volgen van uw kind. 
 
Groep 5 en 6 
Belangrijke data 

   Groep 5 Groep 6  

Maandag, 28 oktober   Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn  

Dinsdag, 29 oktober      

Woensdag, 30 oktober      

Donderdag, 31 oktober   Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn  

Vrijdag, 1 november  

 Huiswerk: 
- redactiesommen 
- verkeer, les 2 
 
 
Halloweenparty (middag) 

  Huiswerk: 
- redactiesommen 
- verkeer, les 2 
 
 
Halloweenparty (middag) 

 
Groep 7 en 8 
Informatieavond voortgezet onderwijs 
Op donderdag 31 oktober komt Vicky Faut van de Pontes Pieter Zeeman een uitleg 
geven over de verschillende mogelijkheden op het voortgezet onderwijs. Graag willen 
wij deze avond vanaf 19.30 uur starten met een verkort informatiemoment  

Verjaardagen  

 

In oktober… 

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) 

 
 Herfstzwemmen Dolfijn 
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georganiseerd door juf Marcha en juf Janine. Om 20.00 uur start Vicky Faut dan met haar presentatie. Alle kinderen van 
groep 7/8 die hierbij aanwezig willen zijn, zijn van harte welkom. 
 
Kennismakingsdag RGO Middelharnis 
Op donderdag 14 november bezoeken de kinderen van groep 8 het RGO in Middelharnis. Het programma van die dag is 
van 08.30 uur tot 15.30 uur. Dit betekent dat we 07.50 uur moeten vertrekken vanaf school. Het vervoer hiervoor is al 
geregeld; waarvoor dank ouders! De kinderen moeten deze dag zelf een pauzehapje, lunchpakket en drinken meenemen.  
De kinderen van groep 7 worden deze dag ondergebracht in de groepen 3/4 en 5/6. De juffen zorgen voor een lesbrief 
met opdrachten waar de kinderen aan kunnen werken.  
 
Werkbezoek Pontes Pieter Zeeman 
Op vrijdag 22 november bezoeken de kinderen van groep 7/8 de Pontes Pieter Zeeman. 
 
Het ochtendprogramma ziet er zo uit: 
08.50 uur ontvangst bij de receptie 
09.05 uur start eerste proefles 
09.55 uur pauze 
10.10 uur start tweede proefles 
11.00 uur start rondleiding 
±12.00 uur einde 
 
De kinderen zijn rond 12.30 uur weer terug op school en hebben dan tot 13.25 uur middagpauze zodat we weer om  
13.30 uur kunnen beginnen. Mocht het tijdstip tussen de middag een probleem zijn dan mag er natuurlijk ook op school 
gegeten worden bij de juf in de klas. Welke ouders zouden willen rijden deze ochtend? U kunt deze dag dan meekijken 
op de Pontes Pieter Zeeman. We hebben 4 à 5 auto's nodig en vertrekken om 8.30 uur vanaf school. 
 

Agenda/kalender 2019-2020 

 Herfstactiviteit groep 3/4 – woensdag 30 oktober 2019 

 Informatieavond voortgezet onderwijs groep 7/8 – donderdag 31 oktober 2019 

 Herfstactiviteit groep 3/4 – dinsdag 5 november 2019 

 Landelijke stakingsdag – woensdag 6 november 2019 

 Kennismakingsdag RGO Middelharnis groep 8 – donderdag 14 november 2019 

 Werkbezoek Pontes Pieter Zeeman groep 7/8 – vrijdag 22 november 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 

 


