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Aan de ouders en/of verzorgers,
Algemene mededelingen
Eerste schoolweek

Inhoud
Algemene mededelingen
Nieuws per groep

Bijlage
• Jaarkalender
Nieuwe
leerling
Deze week kwam er een nieuwe
leerling in groep 1. Het is Kamar

Nieuwe leerlingen
In augustus…
Serafym
Yara
Levi
In september…
Florian
We wensen jullie heel veel
(leer)plezier op de
Oosterburcht

De eerste week zit er alweer bijna op. Wat hebben we het goed gedaan met elkaar!
Super trots zijn we op onze kinderen. Sommige kinderen zijn gestart in een nieuw
groep, maar na twee dagen was het alsof ze er al jaren zaten. Natuurlijk hebben
sommige kinderen wat langer de tijd nodig. Het zijn ook heel wat indrukken die er
worden opgedaan, nieuwe juffen, nieuwe meester, andere regels, wat wordt er
van het kind verwacht, de speelafspraakjes worden weer opgepakt, enz. Dit vergt
heel wat energie en dat mag. Het weekend is de tijd om weer even op te laden en
lekker uit te rusten. We gebruiken deze weken om weer te wennen aan elkaar en
de nieuwe groep, mocht er iets zijn waar uw kind mee zit of waar u vragen over
heeft, belt u gerust naar school of mail de leerkracht met uw vraag.
Ook voor mij (Anique) was het deze week even wennen op mijn nieuwe school,
maar wat een warm welkom. Deze week heeft vooral in het teken gestaan met het
kennismaken met de school, leerlingen en team. Het is in deze Corona periode
natuurlijk anders dan anders, de kennismaking met u als ouders/verzorgers
verloopt ook anders. Een aantal van u heb ik telefonisch gesproken of gezien bij
het hek. Ik hoop u in de komende maanden wat beter te leren kennen en te weten
welke kinderen bij welke ouder horen. Mijn vaste dagen op de Oosterburcht zijn in
principe maandag, woensdag en vrijdag. Schroom niet om contact te zoeken via
mail, bellen of ‘live’.
Ik hoop samen met het team van de Oosterburcht verder te werken aan de
ontwikkelingen van de school en er voor uw kind(eren) een mooie schooltijd van te
maken.
Frequentie nieuwsbrief
Met de invoering van de Parro app in het afgelopen jaar merken we dat veel
informatie gaat via dat kanaal en het belang van een nieuwsbrief wat naar de
achtergrond verdwijnt. We willen de frequentie van de nieuwsbrief verlagen. Deze
komt dus niet meer elke week. Wanneer er zaken op schoolniveau zijn, bekijken wij
of het via de Parro app kan of via een aparte mail. De volgende nieuwsbrief hebben
we gepland op donderdag 8 oktober.
Nieuws uit de groepen
Nog niet alle kinderen hebben een koptelefoon mee naar school genomen, wilt u
deze meegeven aan uw kind, eventueel voorzien van naam.
Oproep
We hebben de afgelopen weken flink opgeruimd en hebben wat spullen staan voor
de start. Is er een ouder/verzorger die voor ons een keertje naar de stort zou willen
rijden om wat rommel af te voeren. U kunt zich melden bij juf Petra in de
onderbouw.
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Toestemmingsformulieren beeldmateriaal
Vandaag of morgen ontvangt u via uw kind een formulier betreft het plaatsen van beeldmateriaal op
bijvoorbeeld website/facebook. Wij ontvangen de formulieren graag zo spoedig mogelijk terug!

Bijlage:
• Als bijlage ontvangt u een jaarkalender met de data die nu al bij ons bekend zijn, hier komen er zeker
nog wat bij. We hopen natuurlijk dat alle reeds geplande activiteiten ook doorgang kunnen hebben
ivm Covid-19. Wanneer activiteiten om die reden niet door kunnen gaan, informeren we u hier
natuurlijk over.

Belangrijke data (komende periode):
24 september:
30 september:
19-23 oktober:
Volgende nieuwsbrief:

studiedag team- kinderen vrij
start Kinderboekenweek
herfstvakantie
8 oktober
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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
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