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School jaar  2019-2020  

4 maart ,  nummer 24  

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 

 

 

Algemene mededelingen 
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 mooie opbrengst.  
 
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.  
 
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.  

 

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 

 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 
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Verjaardagen  

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 

 

In april… 

 
 
 
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 op pagina 2 
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Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

 
 
 
Aan: Ouders/verzorgers van OBS de Oosterburcht 
Datum: 4 maart 2020 

 
Onderwerp: Coronavirus 
 
Beste ouder, verzorger, 
 
Het Coronavirus is op dit moment volop in het nieuws. In Nederland zijn nu ook de eerste besmettingen gemeld. Tijdens 
de voorjaarsvakantie zijn enkelen van u wellicht op vakantie geweest naar een gebied waarin het virus nu is opgedoken. 
In afwachting van de aanwijzingen van de GGD en het RIVM bereiden ook wij ons voor op een onverhoopt ernstige 
situatie. Ondertussen nemen we voorzorgsmaatregelen en brengen we u hierbij daarvan op de hoogte. 
 
Maatregelen hygiëne en gezondheid 

Op school willen we verspreiding van virussen, waar mogelijk, voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, 
goede hygiënemaatregelen toe. We maken de volgende afspraken: 
• we wassen regelmatig onze handen met water en zeep. In ieder geval na een toiletbezoek en 
   na het eten (zie aanwijzing Rijksoverheid: https://www.youtube.com/watch?v=G6uBxC1yZfk); 
• we hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog of in een papieren zakdoek; 
• we zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de verblijfruimtes; 
• we verwachten van personeel, ouders en leerlingen bij het vermoeden van besmetting 
   verantwoordelijkheid voor de ander te nemen en niet naar school te komen totdat medisch 
   uitgesloten is dat er van een corona-besmetting sprake is. 
 
Meer informatie 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en eventuele verdere maatregelen die  
De Oosterburcht neemt op het Coronavirus. Meer informatie over het Coronavirus is te vinden op de website van het 
RIVM of van de GGD. We volgen op het gebied van gezondheid altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD. 
We nemen de onrust rondom het Coronavirus uiterst serieus. Zolang er echter geen tekenen zijn van besmetting in de 
nabije omgeving, richten wij ons op bovenstaande voorzorgsmaatregelen en gaan over tot de orde van de dag. 
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
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 

 


