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School jaar  2020-2021 
8 oktober,  nummer 3 

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 
 

 

Algemene mededelingen 
 

Schoolfruit 

 
Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor de levering van schoolfruit. Vanaf 9 
november 2020 t/m 16 april 2021 krijgen de kinderen drie keer per week 
schoolfruit. Dit is een gratis service en bedoeld om een gezonde voeding te 
stimuleren. We hopen dat de kinderen net als voorgaande jaren er weer van 
genieten. 
 
Stagiaires 

 
We hebben op onze school momenteel drie stagiaires. In groep 1 en 2  juf Chevon 
zij volgt de opleiding zorg en dienstverlening (maandag en vrijdag) en juf Jessie 
volgt de opleiding kind professionel (donderdag), zij loopt ook een dag stage bij 
Kibeo.  
 
In groep 4/6 hebben we een pabo stagiaire, juf Annaliena. Zij komt in principe elke 
maandag. De stagiaires zullen zich verder voorstellen via Parro.  
 
 
Bag2School 

 
We doen weer mee met de kledingactie Bag2school. Misschien heeft u in de 
herfstvakantie wel even tijd om de kast in te duiken en te kijken of u nog niet- of 
weinig gedragen kleding, tassen, riemen e.d. heeft? De kinderen kregen daarvoor 
allemaal een speciale kledingzak mee naar huis vorige week. Als u niet genoeg 
heeft aan één kledingzak, mag u het ook in een gewone vuilniszak inleveren. De 
kledingzakken kunnen op school worden ingeleverd van maandag 26 oktober tot 
en met woensdag 28 oktober in het overdekt fietsenhok op het schoolplein. U mag 
de kledingzak(ken) daar zelf neerzetten volgens de looproute die is aangegeven op 
het schoolplein.  
Met de opbrengst kunnen we weer leuke dingen doen of kopen voor de school. 
Alvast bedankt!  
 

Inhoud 
Algemene mededelingen 

Nieuws per groep 
Nieuws van Kibeo 

Nieuws uit de ouderraad 
 
 
 

                                                                        
 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 

 

  

  

  

 

 

Nieuwe leerlingen 
 
In september… 
Florian 
 
We wensen jullie heel veel 
(leer)plezier op de 
Oosterburcht  
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Jumbo Sparen met Elkaar 
We doen weer mee met de Jumbo Sparen met Elkaar actie. Spaart u ook mee voor de school? Dat kan vanaf 
woensdag 30 september. We kunnen met de opbrengst weer leuke materialen en relevante artikelen voor de 
school aanschaffen, zoals knutselmateriaal, speelmateriaal, spel- en verkleedkleding, lesondersteunend 
materiaal. Tijdens de actieperiode ontvangt u bij de deelnemende Jumbo-winkels bij iedere besteding van € 10 
een spaarpunt met een unieke code. 

Een spaarpunt kan op een paar manieren aan de school worden toegekend: 
• Via www.jumbosparenmetelkaar.nl. 
• De QR-code op het punt kan worden gescand met de Jumbo Sparen met Elkaar app. 
• Het punt kan gedoneerd worden in de display van de school in de winkel (Nieuwerkerk). 
• Het punt kan gedoneerd worden in de display op school (meegeven met uw zoon/dochter). 

Wanneer de actie voorbij is, hebben we nog tot en met 24 november 2020 de tijd om resterende punten te 
activeren. 
Tip: Met de Jumbo Sparen met Elkaar app kunnen de spaarpunten heel makkelijk en snel gescand en 
geactiveerd worden. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de 
App Store of Google Play Store.c 
 
Nieuws uit de groepen 
 
Zwemgeld groep 3, 4 en 5 
De gemeente Schouwen-Duiveland heeft toegezegd dat ouders die vorig schooljaar zwemgeld hebben betaald, 
een deel terugkrijgen (de coronaperiode). U krijgt via Parro van Janet hierover een  bericht.  

Ook de ouders van groep 3 krijgen via Parro bericht over de betaling van het zwemgeld. Het zwemgeld voor 
uw kind bedraagt dit schooljaar (2020/2021) € 60. 
De betaling van het zwemgeld gaat vanaf dit schooljaar ook van een andere rekening:  
NL86 INGB 0008 4874 27  
 
Afsluiting kinderboekenweek 

Deze week zijn wij gestart met de kinderboeken week en volgende week vrijdag sluiten wij deze af. Dit doen 
wij met een tentoonsteling, omdat we helaas de ouders nog niet binnen mogen verwelkomen, hangen en 
zetten wij alle gemaakte werkjes voor het raam. U kunt dan alles bezichtigen langs de raamkant van de school. 
Dit kan vanaf 14.00 uur. We hopen natuurlijk dat iedereen komt! 

Nieuws van Kibeo 
 
Ook wij bij Kibeo doen we mee aan de Kinderboekenweek, ‘toen en nu’.  
Hierbij werken we aan het thema prinsen en prinsessen. 
We maken knutselen kastelen en schilden, zingen liedjes zoals op een klein kasteel en er zat een klein prinsesje 
op een steen.  
Ook bekijken we prentenboeken als Roek de ridder en de kikkerprins op YouTube. 
We zoeken in de kring naar kronen die even groot zijn of leggen ze van groot naar klein, tellen muntjes uit de 
schatkist. 
Dit is goed voor onze rekenontwikkeling, maar ook voor onze taalontwikkeling en motoriek. We oefenen in dit 
thema met de woorden, prins, prinses, ridder, kasteel en zwaard. Bovendien vinden we het erg leuk om ons te 
verkleden als prins of prinses. 
 
Indien u vragen heeft over de peutergroepen, dagopvang of naschoolse opvang kunt u contact opnemen met 
de vestigingsmanager van onze Kibeo.  
Met vriendelijke groet, 
 
Marjolein Gebraad,Vestigingsmanager m.gebraad@kibeo.nl, 0686836705 
 

http://www.jumbosparenmetelkaar.nl/
mailto:m.gebraad@kibeo.nl
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Nieuws van de Ouderraad 

Beste ouders, 

De ouderraad is samen met het team weer lekker aan de slag! 

Heeft u de leuke foto’s gezien op de Parro app van de opening van de Kinderboekenweek? Wat hebben de 
juffen, meester en de professor het toch leuk gedaan; ze werden getransporteerd naar een ander tijd d.m.v. 
een tijdmachine!  Die tijdmachine is in elkaar gezet door een aantal heel creatieve dames uit de OR! 

Verder wordt er natuurlijk ook al volop nagedacht over de feestdagen en hoe wij de Sint en Kerstman een 
handje kunnen helpen. O.a. door de cadeautjes te verzinnen en bestellen! De school wordt altijd feestelijk 
versierd en een aantal dames zijn heel druk bezig geweest alles goed uit te zoeken en keurig te 
organiseren.  Als de tijd er is, zijn we er klaar voor! 

U heeft er onlangs nog een bericht over gehad, maar vergeet u Bag2School niet? U maakt met uw spullen 
iemand anders erg blij; gaat naar een goed doel. Plus per kilo dat wordt ingeleverd, daar krijgt de school ook 
nog een leuk centje voor! En alles is ten behoeve van onze kinderen. 
Dus laat de volle kledingzakken maar komen! Alvast bedankt. 

In de volgende nieuwsbrief krijgt u weer een update van ons!  

Met vriendelijke groet, Namens de Ouderraad, 
Sonia Nelson 
 
Herfstvakantie 

Van maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020 zijn de kinderen vrij. Op maandag 26 oktober 
verwachten we alle kinderen weer terug op school. 
 

Belangrijke data (komende periode):  

9 oktober:   afsluiting Kinderboekenweek 
19-23 oktober:   herfstvakantie 
Volgende nieuwsbrief:  19 november 

 

 
 

 
 

Ouderbijdrage  
Ouderbijdrage groepen 1 t/m 7: € 50. Ouderbijdrage groep 8: € 100. 

 
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 

 


	Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht
	Aan de ouders en/of verzorgers,
	Nieuwe leerlingen

	Ouderbijdrage

