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School jaar  2019-2020  

20 november ,  nummer 13 

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

Algemene mededelingen 
Schoen zetten 
Op maandag 25 november mogen de kinderen van alle groepen hun schoen zetten op 
school. Wij willen u vragen om uw zoon/dochter daarom op deze dag een schoen mee 
te geven. Tekeningen voor Sinterklaas, wortels voor het paard etcetera zijn van harte 
welkom! 
 
Opbrengst Bag2school 
De kledingactie heeft 970 kg aan kleding opgeleverd (net weer iets meer dan de vorige 
keer). We hebben hiermee een bedrag van € 291 opgehaald. Iedereen hartelijk bedankt 
voor het inleveren . 
 

Nieuws per groep 
Groep 1 en 2 
Wat gaan wij o.a. deze week doen in de klas 
We gaan aandacht besteden aan rijmen. Groep 1 gaat rijmzinnen afmaken en rijmen 
met kleuren. Groep 2 gaat rijmwoorden verzinnen met sinterklaaswoorden. 
 
De letters S, P, en I  komen aan bod. 
De letter S van stil, sluipen, slapen, schoen en schoorsteen. 
De P van Piet, pet, paard en  pepernoot. 
In groep 2 gaan wij in op het verschil tussen de B en de P. 
De I  is van IK. 
Wie lust er pepernoten: IK! 
Wie lust er chocola: IK! 
Wij wijzen dan naar onszelf en dan lijkt je vinger al op de I! 
 
We gaan een pietendiploma behalen in de gymles! 
 
Verder gaan wij veel tellen d.m.v. pepernoten. Bijvoorbeeld: 
Waar liggen er meer of minder? (Groep 2: hoeveel meer of minder?) 
Kan jij de pepernoten een vriendje geven ( 1-1 relatie) en dan zijn het er evenveel. 
Vijf pepernoten op een rij is evenveel als vijf pepernoten in een kringetje . 
En vijf pepernoten is evenveel als vijf grotere chocolade letters. (Het aantal  blijft vijf!) 
Hoeveel pepernoten heeft Piet opgegeten? 
Kortom: er zijn veel leuke leerzame spelletjes te doen met pepernoten! 
 
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!! 
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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 Kamar 
Alaeddin. We wensen Kamar heel 
veel (leer)plezier op de 
Oosterburcht! 

Bijlage(n) 
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Groep 3/4 
Bezoek Sinterklaashuis in Zierikzee 
Maandagmiddag 2 december gaan de kinderen van groep 3/4 op bezoek bij Sinterklaas in Zierikzee. 
Alle kinderen moeten deze dag tussen de middag op school blijven eten. Dus allemaal een lunchpakket meenemen naar 
school! Het bezoek is namelijk van 13.20-14.40. We ze zijn dus op tijd weer terug op school! 
  
Schoolschaatsen 
Dinsdagmiddag 17 december gaan de kinderen van groep 3/4 schoolschaatsen in Zierikzee. 
Alle kinderen moeten deze dag tussen de middag op school blijven eten. Dus graag allemaal een lunchpakket meenemen 
naar school! Het schaatsen is van 13.00-14.00. We zijn dus op tijd weer terug op school! 
  
Nieuw zwemschema 2020 
De kinderen van groep 3/4 gaan zwemmen op: 
07/1  07/4 
21/1  12/5 
04/2  26/5 
18/2  09/6 
10/3  23/6 
24/3  07/7 
 
Groep 5 en 6 
Belangrijke data 

   Groep 5 Groep 6  

25 november (ma) 
Gym van Meester Martijn 
 
Rekentoets blok 3A, deel 1 

Gym van Meester Martijn 
 
Rekentoets blok 3A, deel 1 

26 november (di) 

 
Rekentoets blok 3A, deel 2 
 
 

 
Rekentoets blok 3A, deel 2 
 
Spellingtoets blok 3 

27 november (wo) 

Rekentoets blok 3A, deel 3 
 
Aardrijkskundetoets blok 3 
 

Keet in de Kerk 2! (6 auto's nodig 🙂) 
VERTREK HEEN:     8:30  
VOORSTELLING:    9:00-9:50 
VERTREK TERUG:  10:00 

 
Rekentoets blok 3A, deel 3 
 
 
 

Keet in de Kerk 2! (6 auto's nodig 🙂) 
VERTREK HEEN:     8:30  
VOORSTELLING:    9:00-9:50 
VERTREK TERUG:  10:00 
 

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

29 november (vr) 

Huiswerk:  
- Leren rekentoets (25/26/27-11) 
- Leren aardrijkskundetoets (27-11) 
- Redactiesommen.nl   

Huiswerk:  
- Leren rekentoets (25/26/27-11) 
- Leren spellingtoets (26-11) 
- Redactiesommen.nl  

 

 
Groep 7/8 

Bezoek aan de Preventiebus 
Morgen, donderdag 21 november, brengt de Preventiebus een bezoek aan school. Dit is alleen voor groep 8. De kinderen 
krijgen hier op diverse manieren voorlichting over roken, alcohol en energiedrankjes. De bus staat van 11.00 uur - 12.00 
uur voor de school. De kinderen van groep 8 zijn dus een kwartiertje later klaar. De kinderen kunnen eventueel op school 
eten, mocht dit een probleem zijn.  
 

Werkbezoek Pontes Pieter Zeeman Zierikzee 

Aanstaande vrijdag 22 november gaan de kinderen van groep 7/8 een bezoek brengen aan de Pontes Pieter Zeeman in 
Zierikzee. Het bezoek is van 08.50 tot 12.00 uur. We vertrekken om 08.30 uur vanaf school. Het vervoer is al geregeld. De 
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ochtend is om 12.00 uur afgelopen, dit betekent dat de kinderen iets later terug op school zijn. Er is mogelijkheid om 
eventueel op school te eten, mocht dit een probleem zijn. 
 

Vuurwerkexpositie  
Op dinsdag 17 december brengen de kinderen van groep 7/8 een bezoek aan de vuurwerkexpositie in de 
brandweerkazerne in Zierikzee. Wij zijn ingepland van 14.15 tot 15.15 uur. De kinderen zijn dus iets later terug op school. 
We zoeken nog 6 ouders die willen rijden! Graag aanmelden bij Juf Marcha of Juf Janine.  
 

Reflectieopdracht 'The Move' 
Zoals jullie weten, volgen wij als team de cursus ‘The Move’ tijdens de studiedagen van vorig jaar en dit jaar. Deze cursus 
gaat vooral over het coachen van kinderen in de klas. Wij hebben hierbij geleerd om diverse ‘soorten’ kinderen te 
onderscheiden en ze op een voor hun passende manier te begeleiden en ondersteunen op diverse vlakken. Dit sluit mooi 
aan bij een voor ons actueel onderwerp; het inzetten en toepassen van Eigenaarschap in de klas. Om deze cursus 
succesvol te kunnen afronden hebben we ‘feedback’ van ouders nodig. 
Wij moeten reflecteren op ons handelen als leerkracht en persoon. Hierbij hebben wij 5 meningen van ouders nodig. 
Hierbij is het de bedoeling dat u als ouder beschrijft hoe u ons gedrag en handelen ervaart. Dit kan gaan over ons gedrag 
in de klas, tijdens informatieavonden, oudergesprekken en/of korte gesprekjes tussendoor. Wij moeten hierbij 
beschrijven welke ontwikkeling wij als persoon hebben doorgemaakt gedurende de periode van de cursussen en waarin 
wij nog verder mogen ontwikkelen.  
Jullie zouden ons er enorm mee helpen om een korte beschrijving te geven over ons gedrag als persoon en ons handelen 
in- en rond de klas. Dit hoeft geen A4 vol te zijn; een aantal zinnen met uw bevindingen is voldoende! 
De reacties mogen jullie mailen via ons persoonlijke mailadres: Marcha: m.hage@obase.nl / Janine: j.dorst@obase.nl  
 
We hopen dat jullie iets voor ons kunnen betekenen! 

 
Agenda/kalender 2019-2020 

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

 Keet in de kerk groep 5/6 – woensdag 27 november 2019 

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

 Huis van Sinterklaas groep 3/4 – maandag 2 december 2019 

 Schoolschaatsen groep 3/4 – dinsdag 17 december 2019 

 Vuurwerkexpeditie groep 7/8 – dinsdag 17 december 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 
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