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School jaar  2019-2020  

6 november ,  nummer  11  

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

Algemene mededelingen 
- 
 

Nieuws per groep 
Groep 2 
Groeikracht: Concentreren! 
Zoals u weet werken wij in groep 2 met het portfolio en de “groeikrachten”. 
Deze weken oefenen wij groeikracht: concentreren. 
Wij hebben gesproken over: 

 Wat is concentreren? 

 Dat is goed opletten! 

 Hoe kan je goed opletten? 

 Door goed te kijken en te luisteren. 

 En lukt dit als je veel wiebelt of kan je dan beter even stilzitten? 
 
Wij hebben hiervoor de “berenkaarten” in de klas. 
We hebben er nu 3: 

 1 beer voor: goed luisteren 

 1 beer voor: goed kijken 

 En 1 voor: zit stil 
 
Eerst hebben wij deze kaarten individueel met de kinderen besproken en allerlei 
spelletjes ermee gedaan zodat de kinderen ervaren wat de bedoeling is. 
Vervolgens gaan wij de berenkaarten ook in de klas gebruiken om de kinderen attent te 
maken op waar ze goed op moeten letten bij een bepaalde opdracht. 
 
Groep 5 en 6 
Belangrijke data 
 

   Groep 5 Groep 6  

11 november (ma) Gym van Meester Martijn Gym van Meester Martijn 

12 november (di) 
Oefendictee: woorden  
met ch(t) 

 

13 november (wo)  Oefendictee: woorden  
met -c die klinken als -s/-k 

14 november (do) Gym van Meester Martijn  Gym van Meester Martijn  

15 november (vr) 

Huiswerk:  

 werkblad digitale tijd  
(zie blad) 

 oefenen spellingtoets  
(22 nov) (zie blad) 

 oefenen taaltoets  
(20 nov) (zie blad)  

Huiswerk: 

 werkblad digitale tijd  
(zie blad) 

 oefenen spellingtoets  
(26 nov) (zie blad) 

 oefenen taaltoets  
(19 nov) (zie blad) 

 
Groep 7 en 8 
Informatieavond Pieter Zeeman 
Op 19 november aanstaande is er een informatieavond op de Pieter Zeeman Zierikzee. 
Tijdens deze avond kunnen voorlichtingen worden bezocht over het speciaal aanbod en 
een algemene voorlichting over de afdelingen binnen de school. In de bijlage vindt u de 
uitnodiging. 
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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 kwam er een nieuwe 

leerling in groep 1. Het is Cézanne 
de Bruijne. Zij is het zusje van 
Mezard uit groep 3. We wensen 
Cézanne heel veel (leer)plezier op 
de Oosterburcht! 

Bijlage(n) 

 
 Informatieavond Pieter Zeeman 

 Balletschool Prelude 

 Winterfair Oranjekoor 
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Groep 8 
EHBO; Reanimatiecursus 
Op donderdag 7 november van 8.30 uur tot 10.30 uur krijgen de kinderen van groep 8 een reanimatiecursus op de 
Brandweerpost in Bruinisse. Wij zijn als eerste aan de beurt, dus moeten 08.30 uur in Bruinisse zijn. We willen dan ook 
uiterlijk om 08.15 uur vertrekken vanaf school.   
De kinderen van groep 7 worden tijdens de cursus verdeeld over de andere groepen.  
 

 

Agenda/kalender 2019-2020 

 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. 
Zwemles 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 

 


