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Algemene mededelingen 
Landelijke stakingsdag 
Op woensdag 6 november is er een landelijke staking van het onderwijs. Ook de 
Oosterburcht doet aan deze staking mee. Dit betekent dat de kinderen van groep 3 t/m 
8 ook deze dag vrij zijn. 
 
Sinterklaasintocht Zierikzee 
U leest er alles over in de bijlage. 
 

Nieuws per groep 
Groep 1 en 2 
Kabouterpad 
De kinderen van groep 1 en 2 gingen afgelopen donderdag naar het Gadrabos bij Burgh-
Haamstede. We hebben eerst een wandeling gemaakt op zoek naar paddestoeken. Nou, 
Die waren er volop! We hebben ze uitgebreid bestudeerd met spiegeltjes en 
vergrootglazen. Na de picknick hebben we spelletjes gedaan: paddestoelenrace, 
voeldoos, blaadjes sorteren, kastanje in een emeer gooien, boomschors tekenen. Het 
was een zeer geslaagde ochtend! Hulpouders bedankt! 
Klik op de link om de foto’s te bekijken: https://myalbum.com/album/MmTP3SF9hHx6  
 
In de bijlage kunt u lezen waar we deze week mee gestart zijn. 
 
Groep 3/4 - Herfstactiviteit 
Dinsdagmiddag 5 november gaan de kinderen van groep 3/4 naar het bos in 
Schuddebeurs. Handig is om speelkleren en laarzen aan te doen! 
 
Groep 5 en 6 
Belangrijke data 
 

   Groep 5 Groep 6  

Maandag, 4 november  Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn  

Dinsdag, 5 november 
 Geschiedenistoets blok 1 
(jagers en boeren) 

Oefendictee: werkwoorden tt 

Woensdag, 6 november  Staken: vrij Staken: vrij  

Donderdag, 7 november  Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn  

Vrijdag, 8 november  

 Huiswerk: 

- werkblad digitale klok 

- werkblad werkwoorden (tt/vt) 

 Huiswerk: 

- werkblad digitale klok 

- werkblad werkwoorden (tt/vt) 

 
Groep 7 en 8 
Doe - Us 
Aanstaande vrijdag 1 november doen wij mee met Doe - Us. Hierbij worden wij met de 
bus opgehaald en weer terug bij school gebracht. We gaan naar de Burghse Schoole en 
naar Museumhaven. De kinderen hoeven deze dag alleen een lunchpakket en drinken 
mee te nemen. De bus vertrekt om 8.30 uur vanaf school. We verzamelen voor de 
gymzaal om 8.20 uur, zodat we op tijd in de bus kunnen stappen. De kinderen zijn net 
als normaal om 15.15 uur uit. 
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Verjaardagen  

In november… 

22/11 – Jiyang Lei 

29/11 – Milan Langenberg 

 

In december… 

05/12 – Thijn Brekelmans 

11/12 – Madelon Uitterhoeve 

11/12 – Lizz van der Werf 

15/12 – Jesper Stouten 

18/12 – Jonas Wesdorp 

20/12 – Tim Steenpoorte 

23/12 – Karlijn van Dongen 

24/12 – Nick Goudzwaard 

28/12 – Xavi van der Laan 

29/12 – Lévano Buijs 
 
 
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) 

 
 Sinterklaasintocht Zierikzee 

 Diverse activiteiten groep 1 
en groep 2 

https://myalbum.com/album/MmTP3SF9hHx6
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Herinnering; Informatieavond VO met Vicky Faut!  
Aanstaande donderdagavond 31 oktober is er voor zowel ouders als kinderen van groep 7 en groep 8 een 
informatieavond over het voortgezet onderwijs. 
Vicky Faut is hierbij aanwezig en zal uitleg geven over de verschillende mogelijkheden die het voortgezet onderwijs te 
bieden heeft. De avond start om 19.30 uur met een algemeen informatiemoment, waarna Vicky Faut om 20.00 uur haar 
presentatie uitvoert. Tijdens deze avond kun je natuurlijk ook alle vragen stellen die jij als ouder, of die de kinderen nog 
hebben over het voortgezet onderwijs.  
 

EHBO; Reanimatiecursus 
De EHBO-lessen van groep 8 zijn vorige week van start gegaan. Naast dat de kinderen wekelijks 1 uur EHBO-les krijgen, 
horen er ook een aantal cursussen bij.  
Op donderdag 7 november krijgen de kinderen een reanimatiecursus op de Brandweerpost in Bruinisse. Wij zijn als eerste 
aan de beurt, dus moeten 08.30 in Bruinisse zijn. We willen dan ook uiterlijk om 08.15 uur vertrekken vanaf school. Wij 
zoeken nog 1 ouder die zou willen rijden. De cursus zal duren tot ongeveer 10.30 uur. Tijdens de cursus hoeft diegene die 
kan rijden niet perse aanwezig te zijn. Als iemand ons kan brengen en halen zou dat al super zijn! 
De kinderen van groep 7 worden tijdens de cursus verdeeld over de andere groepen.  
 

Huiswerk 

Om de kinderen alvast voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, geven wij de kinderen vaker huiswerk mee naar huis. 
Dit kan variëren van extra rekenen, spelling, taal of andere aandachtspunten. De kinderen schrijven in de klas, onder 
begeleiding van de leerkracht het huiswerk in hun agenda. U als ouder kunt op deze manier ook 'checken' of ze huiswerk 
hebben en wanneer het af moet zijn. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het afkrijgen van hun huiswerk en leren 
hierdoor ook te plannen.  
 

Agenda/kalender 2019-2020 

 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 (kinderen vrij) 
 
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 

 


