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School jaar  2019-2020  

11 maart ,  nummer 25  

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 en wol 
Voor een activiteit die we dit schooljaar nog gaan organiseren hebben wij 
lege blikjes nodig. We hebben er nog niet genoeg. Wilt u nog even 
doorsparen a.u.b.? 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. En… als u restjes 
wol hebt of bolletjes wol die u niet meer gebruikt, dan zijn we daar ook heel 
erg blij mee. Bedankt alvast.  
 
Gein op het Plein 
Op vrijdag 15 mei 2020 organiseren we Gein op het Plein. In de bijlage leest 
u er meer over. Als u graag wilt helpen, kunt u dat doorgeven aan de 
leerkracht van uw zoon/dochter of aan Wendy of Manita van de ouderraad. 
 

Nieuws per groep 

Groep 7/8 
Niemand weet Niemand weet 
De kinderen van groep 7 en 8 gingen naar het schooltoneelstuk van de 
Pontes. Het ging over een zelf verzonnen sprookje. Ze waren in het 
sprookjesbos. De verteller toverde ze naar Schouwen-Duiveland en daar 
beleefde ze een heel avontuur. De heks bracht ze naar een plaats, allemaal 
bij elkaar. Daar toverde ze iedereen terug naar het sprookjesbos. En toen 
had iedereen een happy end! Geschreven door Joey en Wesley. 
 

Agenda/kalender 2019-2020 

 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… 

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… 

02/04 – Julia Ernest 

02/04 – Nadine de Jager 

09/04 – Twan Stouten 

14/04 – Indy van der Laan 

18/04 – Joey Verhoek 

24/04 – Amber van Gilst 
 
 
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 

 

 Mini zwemfeestje 
Zwembad Dolfijn 

 Gein op het Plein 
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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 

 


