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School jaar  2019-2020  

18 december ,  nummer 17 

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

Algemene mededelingen 
Parro 
Na de kerstvakantie willen we graag gebruik gaan maken van Parro. Op 
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders kunt u hierover meer 
informatie vinden.  
We willen u vragen de Parro-app op uw telefoon of computer te downloaden. Met 
de koppelcode die u deze week via de e-mail heeft ontvangen, kunt u inloggen op 
de app. Lukt het niet of heeft u vragen, dan kunt u het best even een e-mail of 
berichtje sturen naar Janet (j.olree@obase.nl of 06-53994986). Zij probeert u dan 
te helpen of uw vraag te beantwoorden. Na de kerstvakantie is Janet er weer op 
dinsdagmorgen. Komt u gerust even langs… 
 
Kerstfeest 
Op donderdag 19 december wordt het kerstfeest gevierd. De kinderen worden om 
17.00 uur op school verwacht voor het kerstbuffet. Na het diner wordt het feest 
voortgezet. Wij lopen om 18.30 uur met alle kinderen naar de Markt om daar iets 
in de kerstboom te hangen. Ook zal het Oranjekoor aanwezig zijn om in Dickensstijl 
kerstliederen met ons te zingen. Omdat wij met de kinderen mee mogen zingen, 
willen wij graag met alle kinderen vooraan bij het koor staan. U kunt achter de 
kinderen gaan staan en meeluisteren en meezingen. 
Na het lied zingen, kunt u uw zoon of dochter mee naar huis nemen en is het feest 
ten einde. 
Graag even afmelden als u naar huis gaat bij de eigen juf of meester zodat wij 
weten dat alle kinderen veilig naar huis zijn! (Het is immers donker en  het 
overzicht is dan lastig!) 
 
Afscheid juf Marion 
Op vrijdagochtend 20 december nemen we afscheid van juf Marion. Alle groepen 
gaan na de pauze iets voordragen aan juf Marion. (Van 10.30 uur tot 11.15 uur.) 
Vanaf 11.15 uur gaan alle kinderen nog even naar hun eigen klas. Juf Marion wil 
dan nog persoonlijk afscheid van haar kinderen in de klas nemen. Om 11.45 uur 
kunnen ouders persoonlijk afscheid van Marion nemen. 
 
Kinderkerstfeest in de Hervormde Kerk 
Op zondag 22 december om 18.00 uur is er een kinderkerstdienst in de Hervormde 
Kerk. Alle kinderen zijn daarbij van harte welkom! 
 
 

 
 
 
 

 
Kerstvakantie 
Op vrijdag 20 december hebben de kinderen om 11.45 uur kerstvakantie. Op 
maandag 6 januari verwachten we de kinderen weer terug op school. 
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Verjaardagen  

In december… 

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) 

 
  

 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
mailto:j.olree@obase.nl
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Oudermiddag leesbevordering en mediawijsheid 
Donderdagmiddag 23 januari 15.30u - 16.15u 
Twijfelt u of deze oudermiddag wat voor u is? Bekijk dan de onderstaande vragen, daar wordt tijdens deze 
oudermiddag antwoord op gegeven. U hoeft geen ‘lezing’ over leesbevordering en mediawijsheid te 
verwachten. Ik maak mijn lessen met de kinderen ook graag interactief en zo boeiend mogelijk. Daar ga ik voor 
de middag ook mijn best voor doen! 

 Waarom is (voor)lezen zo belangrijk? 
 Waarom is er nu meer aandacht in de media voor lezen dan vroeger? 
 Ik vind voorlezen soms best lastig (tijdsgebrek, moeite met taal, voorlezen minder leuk), wat zijn 

andere mogelijkheden? 
 Hoe kan ik mijn kind helpen om lezen leuker te maken? 
 Hoe kan ik mijn kind helpen om een leuk boek te vinden? 
 Mijn kind leest alleen maar stripverhalen, is dat genoeg? 
 Mijn kind is alleen maar geïnteresseerd in zijn/haar telefoon / tablet / laptop, hoe krijg ik ze dan toch 

aan het lezen? 
 Hoe kan ik mijn kind helpen verstandig om te gaan met online media? 
 Wie is die ‘juf Tyka / biebjuf’ nou eigenlijk en wat leert zij de kinderen? 
 Ik wil graag wat leuke (voor)leestips voor mijn kind. 

 
Natuurlijk is er ook ruimte om andere vragen te stellen tijdens deze oudermiddag! 
Als u wilt komen zou ik het super vinden als u zich HIER inschrijft. 
Hopelijk tot 23 januari! 
 
Groetjes van leesconsulent Tyka a.k.a. de biebjuf 
 
 

Nieuws per groep 
Groep 1 en groep 2 

Tas meenemen 
Wilt u a.u.b. op vrijdag 20 december een tas meegeven aan uw zoon/dochter om de kerstknutsels in mee naar 
huis te nemen? 
 
Groep 2 
Letters en cijfers 
Wij hebben de volgende letters al geoefend: b/e/h/i/k/m/n/o/oo/p/r/s/t/ij/z. Met deze letters kan je al aardig 
wat woordjes lezen en schrijven. Bijvoorbeeld: kerst, ster, boot, bos, boom, boos, ik, ijs, mist, mop, mos, kom 
etc. De kinderen vinden het erg leuk om met deze letters “iets” te doen. Probeer het thuis maar eens uit! 
O ja…, wij zeggen de letters niet als b-bee en m-em, maar als b-bu en m-mmm. Anders kun je ze niet lezen als 
woord, bijvoorbeeld boom = bu oo mmm. Als je ze benoemd als bee oo em dan kan uw kind deze niet tot het 
woord ‘plakken’ (beeooem is immers niks!) Verder hebben we geoefend in het schrijven van de cijfers 1/2/3/4. 
 
Groep 5 en 6 
Belangrijke data 

   Groep 5 Groep 6  

6 januari (ma) 

 
Rekentoets blok 4A, deel 1 
 
 
 
Gym van Meester Martijn 

 
Rekentoets blok 4A, deel 1 
 
Taaltoets blok 4 
 
Gym van Meester Martijn 

7 januari (di) 

 
Rekentoets blok 4A, deel 2 
 
Taaltoets blok 4 

Rekentoets blok 4A, deel 2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlhXgBtP41_2t_79d6UqGB4G0CYH8qt1N-_diPEyyGtSVI0A/viewform?vc=0&c=0&w=1
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8 januari (wo) 

 
Rekentoets blok 4A, deel 3 
 
Oefendictee: eend (woord langer 
maken) 

 
Rekentoets blok 4A, deel 3 
  

9 januari (do) 
Gym van Meester Martijn  
 
   

 
Gym van Meester Martijn 
 
Oefendictee: korte en lange klank 
  

10 januari (vr) 

 
Huiswerk:  
- Leerblad oefenen voor rekentoets 
blok 4a (6-7-8 januari) 
- Leerblad oefenen voor taaltoets blok 
4 (7 januari) 
 
   

 
Huiswerk:  
- Leerblad oefenen voor rekentoets 
blok 4a (6-7-8 januari) 
- Leerblad oefenen voor taaltoets blok 
4 (6 januari) 
 
  

 

Groep 7/8 

Afscheid Janine 
Donderdag 19 december is het de laatste lesdag in groep 7/8 voor Juf Janine. Om dit gezellig met elkaar af te 
sluiten mogen de kinderen deze ochtend spelletjes meenemen. 's Middags is het 'normale' programma; de 
kinderen hebben dan les van juf Tyka, godsdienst en gym van Meester Martijn. Natuurlijk is ze wel aanwezig 
op de Kerstviering! 
 
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 vijf 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. Juf Janine heeft nog één 
reflectie nodig voor haar eindopdracht. 
Jullie zouden haar er enorm mee helpen om een korte beschrijving te geven over haar gedrag als persoon en 
haar 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 naar: Janine: j.dorst@obase.nl  
 
 

Agenda/kalender 2019-2020 

 Afscheid juf Janine groep 8 – donderdag 19 december 2019 

 Afscheid juf Marion – vrijdagmorgen 20 decmeber 2019 

 Kerstvakantie – vrijdag 20 december 2019 om 11.45 uur 

 Oudermiddag leesbevordering en mediawijsheid – donderdag 23 januari 2020 

 Studiedag - vrijdag 31 januari 2020 (kinderen vrij) 
 

Met vriendelijke groet, 
Team van de Oosterburcht 
 
 

mailto:j.dorst@obase.nl
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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 

 


