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School jaar  2019-2020  

13 november ,  nummer 12 

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

Algemene mededelingen 
Vertrek van Juf Marion 
Na veertien jaar op de Oosterburcht gewerkt te hebben, gaat juf Marion ons helaas 
verlaten na de kerstvakantie. Zij is gevraagd op sbo de Meie de observatiegroep van de 
kleuters te gaan begeleiden. Wij op de Oosterburcht vinden haar vertrek natuurlijk heel 
jammer, maar we snappen haar beslissing. 
Over het afscheid van juf Marion krijgt u natuurlijk nog bericht. Juf Petra de Vlieger, bij 
alle kleuters al bekend, gaat in ieder geval dit seizoen de dagen van juf Marion invullen. 
 
Nieuwe voorzitter ouderraad 
Om gezondheidsredenen moet onze voorzitter van de ouderraad een stapje terug doen. 
Zij treedt daarom af als voorzitter. Haar opvolgster stelt zich aan u voor: 
 
Ik ben Marije van der Werf, getrouwd met Michel en moeder van Milan in groep 6 en  
van Maud in groep 3. Sinds het schooljaar 2016-2017 neem ik deel aan de ouderraad, 
omdat ik naast mijn werk ook graag als ouder betrokken wil zijn bij de school van onze 
kinderen en een steentje bij wil dragen om de kinderen van de Oosterburcht een fijne 
basisschooltijd te bezorgen. 
 
Ik heb deze maand de rol van voorzitter overgenomen. De reden dat ik in de ouderraad 
ben gegaan, is omdat ik ontzettend hou van organiseren, creatief bezig zijn en nieuwe 
dingen bedenken. Kijken hoe het beter en nog leuker kan! En ja… wat is er dan leuker 
om dat te doen voor de leerlingen van de Oosterburcht. 
 
Wat doet de ouderraad? De ouderraad organiseert samen met de leerkrachten al de 
feestelijke activiteiten op school. Een mooie en uitdagende taak. 
 
Ik hoop dat ik samen met de andere ouders van de ouderraad weer mooie activiteiten 
kan organiseren. Mocht u zich als hulpouder beschikbaar willen stellen en ons helpen bij 
de activiteiten of heeft u leuke nieuwe ideeën, mag u altijd contact met me opnemen. 
 
Bovendien is het erg leuk om deel uit te maken van een team enthousiaste ouders die 
dit allemaal mogelijk maken!  
 
Groetjes van Marije, marijevdwerf@gmail.com 
 

Nieuws per groep 
Groep 1 en 2 
Tas meenemen… 
Wilt u uw zoon/dochter VRIJDAGOCHTEND a.s. een tas meegeven? De herfstknutsels 
komen dan mee naar huis! 
 
Spelletjesouders gevraagd 
Vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur is er een (herfst)spelletjesmiddag voor groep 2. 
Wij  zijn nog op zoek naar hulpouders daarvoor! Vindt u het leuk om te helpen? meldt u 
zich dan aan bij juf Petra! Bij voorbaat dank! 
(De kinderen van groep 1 doen deze spelletjes op vrijdagochtend. Voor deze groep 
hebben zich genoeg ouders aangemeld.)  
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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) 

 
 Discozwemmen Dolfijn 

mailto:marijevdwerf@gmail.com
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Sinterklaasproject 
Vanaf maandag 18 november gaan wij werken over Sinterklaas. Omdat wij boten en pieten willen knutselen willen wij u 
het volgende vragen mee te geven: 

 Groep 1: leeg melkpak en een keukenrol. 

 Groep 2: leeg doosje (formaat hagelslagpak). 
Graag uiterlijk DINSDAGOCHTEND meegeven! 
 
Sinterklaasjournaal 
Wij kijken naar het Sinterklaasjournaal van het Huis van Sinterklaas. Thema dit jaar is: Talenten! 
In de volgende nieuwsbrief vertellen wij wat we allemaal gaan doen in de klas! 
 
Huis van Sinterklaas 
Op vrijdag 29 november gaan wij met de kinderen van groep 1 en 2 naar het Huis van Sinterklaas in Zierikzee. Omdat wij 
al om 12.30 uur moeten vertrekken naar Zierikzee willen wij graag met de kinderen op school lunchen! 
Wilt u uw zoon/dochter op die dag meegeven:  

 Een lunchpakket en een stoelverhoger! (Ouders die zich hebben aangemeld om te rijden: graag om 12.30 uur op 
school aanwezig zijn.) 

En om de pret nog wat te verhogen komt ‘s morgens Jan de Vlieger (de man van juf Petra), net als vorig jaar, 
Sinterklaasliedjes zingen en muziek maken met de kinderen! Wij hebben die dag dus een hele feestdag!! 
 
Groep 5 en 6 
Belangrijke data 
 

 

   Groep 5 Groep 6  

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

19 november (di) 
Oefendictee: woorden met een korte 
klank (mollen) 

Taaltoets blok 3 

20 november (wo) Taaltoets blok 3 
Oefendictee: weetwoorden met -ei (geit), -
au (pauw) en woorden die klinken als -ie (je 
schrijft -i) (dirigent) 

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

22 november (vr) 

Spellingtoets blok 3 
 
Huiswerk:  
- werkblad werkwoorden (zie blad) 
- oefenen spellingtoets (22 nov) (zie blad) 
- oefenen taaltoets (20 nov) (zie blad)  

 
 
Huiswerk:  
- werkblad werkwoorden (zie blad) 
- oefenen spellingtoets (26 nov) (zie blad) 
- oefenen taaltoets (19 nov) (zie blad) 

 
Agenda/kalender 2019-2020 

 Kennismakingsdag RGO Middelharnis groep 8 – donderdag 14 november 2019 

 Werkbezoek Pontes Pieter Zeeman groep 7/8 – vrijdag 22 november 2019 

 Huis van Sinterklaas groep 1/2 – vrijdag 29 november 2019 

 Studiedag - vrijdag 31 januari 2020 (kinderen vrij) 
 
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. 
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 

 


