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School jaar  2019-2020  

19 februar i ,  nummer 23  

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

Algemene mededelingen 
Voorjaarsvakantie 

Van maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari is het voorjaarsvakantie. Wij 

wensen alle kinderen en hun ouders een hele fijne vakantie. We zien de kinderen 

graag weer op maandag 2 maart op school terug. 
 
Bag 2 School 
Van maandag 16 maart t/m woensdag 18 maart kunt u weer de inzamelzakken met 
kleding, gordijnen, schoenen enz. inleveren op school. U kunt de zakken via de 
kleuteringang in het kamertje links neerzetten. Op donderdagmorgen 19 maart 
worden de kledingzakken opgehaald. We hopen weer op een mooi pbrengst.  
Meer informatie vindt u in de bijlage. 
 
Oproep inzameling blikjes 
Voor een activiteit die we dit schooljaar nog gaan organiseren hebben wij lege 
blikjes nodig. Wilt u blikjes voor ons bewaren en inleveren op school? Graag blikjes 
met de afmetingen van een knakworstblikje. Hoogte ongeveer 10/11 cm. Deze 
graag schoon en zonder etiket bij de leerkracht in de klas van uw kind inleveren.  
Bedankt alvast.  
 
Avondvierdaagse 
Als school hebben wij besloten dit jaar niet meer mee te lopen met de 
avondvierdaagse in schoolverband. Als ouders en kinderen op eigen initiatief willen 
mee lopen is dat natuurlijk wel mogelijk. 
 
PleinGein 
De plannen om het schoolplein aan te passen/op te knappen en veiliger te maken 
zijn uitgewerkt… Door middel van een verkoping op het schoolplein willen we ook 
samen met de kinderen (en ouders) een steentje bij dragen aan een vernieuwd 
plein! Wilt u alvast in de agenda zetten dat “PleinGein” (verkoping) op vrijdag 15 
mei van 16.00 uur tot 19.00 uur gehouden zal worden. Meer informatie volgt nog.  

 
Extra vakantieverlof 
Leerplicht en inspectie hebben de afgelopen maanden op enkele scholen op 
Schouwen-Duiveland de administratie wat betreft vakantieverlof gecontroleerd. 
Men vindt dat de scholen te gemakkelijk met het verlenen van vakantieverlof 
omgaan. Er komt daarom een nieuw protocol vanuit de gemeente over het 
aanvragen van vakantieverlof. Bij aanvragen dienen in de toekomst meerdere 
bewijsstukken te worden overlegd waaruit blijkt dat men op een ander tijdstip 
absoluut niet op vakantie kan. Wanneer de nieuwe regels binnen zijn, zullen we dit 
protocol  meegeven met de nieuwsbrief. Ook landelijk en provinciaal is het erg 
actueel. Vandaag stond het in de PZC… 
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Verjaardagen  

In februari… 

22/02 – Esme Steenpoorte 

24/02 – Luuk Steenpoorte 

 

In maart… 

05/03 – Daan Boot 

06/03 – Finn Zwart 

08/03 – Luuk Bruggen 

10/03 – Shane IJzelenberg 

16/03 – James Ista 

21/03 – Keith Roks 

21/03 – Milan van der Werf 

24/03 – Mustafa Alaeddin 

26/03 – Chayenne Kik 

28/03 – Amy van Almenkerk 

28/03 – Evi van Almenkerk 
 
 
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 

 
 Nieuwsbrief GVO 

 Sportkidsdagen 2020 

 Bag2School 
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Nieuws per groep 
Groep 7/8 
Toneelvoorstelling PPZ 
Op woensdag 11 maart a.s. zijn de leerlingen van groep 7/8 uitgenodigd om naar een toneelvoorstelling 
te komen kijken van leerlingen van de Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee. De voorstelling begint om 

10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. We verwachten dus weer op tijd terug te zijn op school. Het 
wordt een sprookjesachtige voorstelling  boordevol humor met een sprankje magie.   

 
Agenda/kalender 2019-2020 

 Voorjaarsvakantie – 24 t/m 28 februari 2020 

 Voorstelling Pieter Zeeman (groep 7/8) – 11 maart 2020 

 Bag 2 School – 19 maart 2020 

Inleveren kleding: 16 t/m 18 maart 2020 

 PleinGein – 15 mei 2020 

 

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 

 


