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School jaar  2019-2020  

4 december ,  nummer  15 

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

Algemene mededelingen 
Sinterklaas op de Oosterburcht 
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas op bezoek! 
We verwachten hem, en de pieten, rond 8.30 uur op het grote plein. Tot 9.00 uur is er in 
de Grote Zaal een hartelijk welkom door de kinderen. De ouders zijn ook van harte 
welkom om de Sint welkom te heten! De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en 
drinken voor de pauze mee te nemen. Dat krijgen ze van ons! De donderdagmiddag is een 
"gewone" donderdagmiddag. Er zijn dan verder geen sinterklaasactiviteiten. 
 
Damtoernooi 
Twee teams van de Oosterburcht doen woensdag 11 december mee aan het 
kampioenschap dammen van Schouwen-Duiveland. Een team in de categorie groep 5/6 
(Daan, Sil, Bas, Jayden, Munir en Keith) en een team in de categorie groep 7/8 (Iris, Esmee, 
Dylan en Justin). 
Het toernooi vindt dit schooljaar plaats in Oosterland op de Bogermanschool. Het 
toernooi begint om 14.15 uur en eindigt om 17.00 uur. Ouders mogen natuurlijk komen 
kijken. We wensen onze dammers alvast veel succes! 
 
Wisseling van juffen 
Zoals al aangekondigd gaat juf Marion na de kerstvakantie op SBO de Meie werken en 
gaat juf Petra haar vervangen. Na de kerstvakantie komt juf Mireille weer terug van haar 
zwangerschapsverlof. Dus juf Janine gaat ons helaas weer verlaten. Gelukkig woont ze in 
Oosterland en is ze dus niet echt vertrokken. 
 
Parro 
Na de kerstvakantie willen we, o.a. ook op verzoek van de ouderraad,  gebruik gaan 
maken van Parro. Parro is een app waarbij de klassenleerkracht met de ouders van zijn of 
haar klas kan communiceren. Parro is verder AVG-proef. Dus er komt niets op internet. U 
bent als ouder veel sneller op de hoogte van zaken en ontwikkelingen die de klas 
betreffen. Wij geven u daar nog voor de kerstvakantie meer informatie over. 
 

Nieuws per groep 
Groep 1 en 2 
Grote tas 
Graag meegeven op donderdag 5 december: 
Een GROTE tas om het cadeau van Sinterklaas en alle Sinterklaasknutsels in mee naar huis 
te nemen! Bij voorbaat dank! 

 
Feestdag 29 november jl. 
Wat was het een waar MUZIEKFEEST met Jan de Vlieger!  
Eerst waren de kinderen van groep 1, gecombineerd met de kinderen van KIBEO, aan de 
beurt. Er werden Sinterklaasliedjes gezongen en er werd muziek gemaakt met simpele 
muziekinstrumentjes. Kinderen mochten trommelen op het drumstel en zingen door een 
echte microfoon! 
Met groep 2 hebben we het lied: Sinterklaas Kapoentje op muziekbuizen geoefend en 
gespeeld. De buizen hadden allemaal een andere kleur en via deze kleuren (in blokjes 
aangegeven op het digibord) konden zes kinderen tegelijk d.m.v. de zes tonen zien wie er 
aan de beurt was om met hun buis op je andere hand te “meppen”  en ontstond de 
melodie! Wat een belevenis! Jan de vlieger: DANK JE WEL! Bekijk de foto’s en filmpjes in 
het fotoalbum: https://myalbum.com/album/QeFtM8j7Ra9K 
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Verjaardagen  

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 

 

In januari… 

01/01 – Munir Alaeddin 

08/01 – Frederique van der Have 

09/01 – Estelle van Uden 

12/01 – Wesley Otte 

13/01 – Sanne de Bruine 

13/01 – Iris Nikerk 

14/01 – Senna Uitterhoeve 

20/01 – Naomi Peterse 

20/01 – Jaylinn van der Werf 

21/01 – Maikayla Zwang 

26/01 – Sil van der Heijden 

27/01 – Cas de Bruine 

27/01 – Evan de Bruine 

 
 
 
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) 

 
 Lichtjeszwemmen Dolfijn 

 

https://myalbum.com/album/QeFtM8j7Ra9K
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Daarna op school in de eigen klassen lunchen! 
Ook weer een feestje op zich! 
 
En vervolgens naar het Huis van Sinterklaas in Zierikzee. 
Het was weer een mooi verhaal met inzet gebracht door vrijwilligers! Fantastisch hoor! 
Het verhaal ging dit keer over de ”poetspiet” die het lievelingsschilderij van Sinterklaas verprutst had door zijn 
poetsdrang! Wat nu? Gelukkig had een andere piet een geweldig goed idee bedacht: ze vroegen gewoon de kinderen op 
de scholen om met hun klas een nieuw kunstwerk te maken voor de nu lege plek op de muur. Op school hebben wij dit 
ook gemaakt en Sinterklaas was er erg blij mee! Tot slot kregen wij nog een zak met pepernootjes als dank!  
Bekijk de foto’s in het album: https://myalbum.com/album/eNm8epMQM3eo  
De ouders die ons naar Zierikzee brachten (waaronder 5 vaders!): heel hartelijk DANK! 
 
Talenten 
In de klas hebben wij gesproken over talenten: dat is iets waar JIJ goed in bent! De kinderen mochten voor 
zichzelf  bedenken waar zij goed in zijn. Dit is voor ieder kind iets persoonlijks en kan dus ook voor ieder kind anders zijn! 
Op 5 december ziet u dat Sinterklaas op deze talenten ingaat! En verder verklappen wij lekker niks!  
 
Groep 3/4 

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!  
 
Groep 5 en 6 
Belangrijke data 

   Groep 5 Groep 6  

9 december (ma) 
 
Gym van Meester Martijn 
 

 
Gym van Meester Martijn 
 

10 december (di)   

11 december (wo)   
  

12 december (do) 
Kerststukjes maken 
 
Gym van Meester Martijn  

 
Kerststukjes maken 
 
Gym van Meester Martijn 
  

13 december (vr) 

 
Oefendictee: ch(t) 
 
Huiswerk:  
- Werkblad ei/ij, ou/au en ouw/auw (beide 
kanten) 
- Werkblad digitale tijd 
 
Schaatsen in Zierikzee (middag) 
- Vertrek: 12:40 
- Schaatsen: 13:00-14:00 
- Terug: 14:15/14:30 
 

6 auto's nodig 🙂 
Het is mogelijk om de kinderen op school 
te laten eten/drinken (bij de meester in de 
klas) 
 
 

 
 
 
Huiswerk:  
- Werkblad ei/ij, ou/au en ouw/auw (beide 
kanten) 
- Werkblad werkwoorden 
 
Schaatsen in Zierikzee (middag) 
- Vertrek: 12:40 
- Schaatsen: 13:00-14:00 
- Terug: 14:15/14:30 
 

6 auto's nodig 🙂 
Het is mogelijk om de kinderen op school te 
laten eten/drinken (bij de meester in de 
klas) 
 

 
  

https://myalbum.com/album/eNm8epMQM3eo


 

P a g i n a  3 | 3 
 

 
Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Groep 7/8 

Schoolschaatsen 
Vrijdag 13 december gaan de kinderen van groep 7/8 schaatsen op de kunstijsbaan in Zierikzee. We vertrekken vanaf 
school om 12.40 uur. We schaatsen van 13.00 uur tot 14.00 uur, we zijn dus weer op tijd terug op school. Let u a.u.b. op 
het volgende: Handschoenen en een helm dragen is verplicht op de ijsbaan, anders mogen kinderen er niet op en dat zou 
jammer zijn. Zowel helmen als schaatsen zijn gratis beschikbaar bij de ijsbaan, maar je mag natuurlijk ook je eigen helm 
en/of schaatsen meenemen. Handschoenen dienen zelf meegenomen te worden. Mochten kinderen zelf schaatsen 
meenemen, let er dan op dat noren verboden zijn op deze baan. Wie wil met ons rijden? We hebben nog twee chauffeurs 
nodig! Graag doorgeven aan juf Marcha of juf Janine. 
 
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 ÉÉN ouder die willen rijden! Graag aanmelden bij Juf Marcha of Juf Janine.  
 

Agenda/kalender 2019-2020 

 Sinterklaas op de Oosterburcht – donderdag 5 december 2019 

 Schoolschaatsen groep 5/6 en 7/8 – vrijdag 13 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 

 


