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School jaar  2019-2020  

8 januar i ,  nummer  18 

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

Algemene mededelingen 
Parro 

Inmiddels zijn bijna alle ouders gekoppeld aan Parro en heeft u de eerste berichtjes al 
voorbij zien komen. Aan de ouders die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de app 
te downloaden en te koppelen, vragen wij dit alsnog te doen.  
Lukt het niet of heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht bij de juf of meester van uw 
zoon/dochter of stuur een e-mail of whatsapp naar Janet: 
 (j.olree@obase.nl/06-53994986).  
 
Berichtje van juf Marion 

AAN ALLE OUDERS, 

Graag wil ik iedereen HEEL HARTELIJK BEDANKEN voor mijn GRAND!! (- IOZE) 
afscheidsfeest!  
Uw komst, alle bedankjes, hartelijke woorden, kaarten, cadeautjes: het was overweldigend!  
Speciaal wil ik u allen nog bedanken voor de dinerbon!  
En de ouderraad voor het mooie boek en de prachtige bloemen! 
De Oosterburcht is (o nee: was) voor mij een hele fijne school om op te werken. 
De samenwerking met de kinderen, u als ouders, met de collega’s, de ouderraad en het 
dorp  maakt de Oosterburcht uniek en GROOTS! 
Dank voor uw vertrouwen in mij al die jaren! 
Mijn wens zou  zijn: houd de school in ere! 

Veel liefs, Marion. 
 
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 
 

 
 
 
 

Inhoud 
Algemene mededelingen 
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Verjaardagen  

In januari… 

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 

 

In februari… 

01/02 – Maud van der Werf 

02/02 – Gio le Comte 

08/02 – Michael Wesdorp 

22/02 – Esme Steenpoorte 

24/02 – Luuk Steenpoorte 

 
 
 
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! 

Nieuwe leerling 

 
Er is een nieuwe leerling in 
groep 1. Het is Huib van der 
Zande. We wensen Huib heel 
veel (leer)plezier op de 
Oosterburcht. 

 

mailto:j.olree@obase.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlhXgBtP41_2t_79d6UqGB4G0CYH8qt1N-_diPEyyGtSVI0A/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Invulling groep 1/2 en 7/8 

Vanaf deze week staat juf Mireille weer op dinsdag, woensdag en donderdag voor groep 7/8. Juf Janine Dorst is vanaf 
deze week werkzaam op de Kirreweie in Burg-Haamstede. 
In groep 1/2 staat juf Petra de Vlieger alle dagen voor de klas. Nu maar hopen dat er geen griepgolven aankomen in 
Zeeland, want vervangers zijn niet meer te krijgen in de provincie. 
 
Landelijke stakingsdagen 

De Oosterburcht doet niet mee aan de landelijke stakingsdagen op 30 en 31 januari. Donderdag 30 januari is het dus 
gewoon school. Houdt u er wel rekening mee dat we als team op vrijdag 31 januari een studiedag hebben? De school is 
deze dag gesloten. 
 

Agenda/kalender 2019-2020 

 Oudermiddag leesbevordering en mediawijsheid – donderdag 23 januari 2020 

 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 

 


