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School jaar  2020-2021 
19 november,  nummer 4 

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 
 

 

Algemene mededelingen 
 
Sinterklaas op de Oosterburcht 
Maandag 23 november gaan we de schoen zetten. De kinderen mogen deze dag 
een eigen schoen/laars mee naar school nemen. 
 
Natuurlijk gaan wij ons best doen om er fijn kinderfeest te maken op Vrijdag 4 
december. Sinterklaas zal met twee pieten de school "Corona-proof" 
bezoeken.  Groep 3/4 en groep 5/6 vieren deze dag samen. De kinderen hoeven 
deze dag geen eten en drinken mee te nemen voor 10 uur, wel een eigen lunch! 
We gaan er een supergezellige dag van maken.   
 

Studiemiddag 7 december !!!   
We hebben een extra studiemoment moeten inlassen. Op onze school werken we 
met Gynzy en op maandag 7 december wordt er een training gegeven die ons helpt 
in de ontwikkeling in het werken met een digitaal platform. De kinderen zijn op 
maandag 7 december om 12.00 uur vrij. 

 

Integraal huisvestingsplan Reigo Oost Duiveland 

In 2017 is door de gemeente Schouwen-Duiveland een Integraal Huisvestingsplan 
(IHP) onderwijs vastgesteld. Daarin is de ambitie uitgesproken om te onderzoeken 
of op Duiveland (regio Oost) een regioschool kan worden gerealiseerd. Deze 
ambitie is in 2018 opgenomen in het strategisch beleidsplan van Obase. De GMR 
heeft hiermee ingestemd en de MR van de school is hierover geïnformeerd. 

In 2020 is het IHP van 2017 geüpdatet, daarin staat nog steeds de ambitie om een 
regioschool te realiseren op Duiveland. Echter in het vorig IHP was dit later 
gepland. In de nieuwe versie van het IHP is dit naar voren gehaald naar 2021. 
Aanstaande donderdag wordt dit in de commissievergadering van de gemeente 
Schouwen Duiveland besproken en op 17 december 2020 vindt hierover de 
besluitvorming in de gemeenteraad plaats.  

Na behandeling in de commissie is het gebruikelijk stukken openbaar te maken. 
Omdat wij het belangrijk vinden om u van meet af aan mee te nemen in het 
proces, stellen we u via de brief in de bijlage op de hoogte van eerste stap in dit 
proces. Bijgevoegd aan de nieuwsbrief is de brief vanuit de Gemeente om u op de 
hoogte te stellen van dit onderzoek.  

Kerst  
Ook het kerstfeest op de Oosterburcht zullen we dit jaar op een andere manier 
vieren. Alle scholen van Obase kiezen ervoor om dit feest onder schooltijd te 
vieren. Via de Parro app ontvangt u de komende periode meer informatie over de 
precieze invulling. 
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Nieuwe leerlingen 
 
In december… 
Lieke  
Bella 
 
We wensen jullie heel veel 
(leer)plezier op de 
Oosterburcht  

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

     
    

 

Bijlage 
 

• Nieuws uit de OR, daan 
het word: Manita vd 
Heijden 

• Nieuwsbrief Europees 
schoolfruit 

• Brief Gemeente betreft 
huisvestingsplan 
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Bag2school 
De zakken van de Bag2school actie zijn opgehaald en we hebben 1395 kg met elkaar verzameld! Dat is een 
bedrag van €418,50. We hebben een mooi geldbedrag voor de school verdiend! Iedereen ontzettend 
bedankt voor het verzamelen en inleveren van de kledingzakken! We zoeken nog naar een leuke besteding 
voor het geld. Daarover binnenkort meer! 

 
Wat zijn wij blij met ons plein!  
Geinplein is door al de omstandigheden helaas niet doorgegaan. Maar ons schoolplein is al wel vernieuwd, 
met een aangepaste zandbak en voetbalveld met kunstgras. Het is ontzettend mooi geworden.  

Namens de kinderen willen wij onderstaande bedrijven bedanken voor hun bijdrage:  

Loonbedrijf van der Maas | M. van der Werf Allround Speeltotaal | Automontage Stouten | Hubo 
Nieuwerkerk | Gebr. Weststrate | Autobedrijf Oosterland | Uitvaartverzorging Steijn | The Hairstudio | 
Duivelands Meubelhuis | Broodjeszaak Toff | Gebroeders Beije | Autobedrijf van der Have (Shell) | Textil 
mode | Ankie's kadoshop | Verwijs kraanverhuur | Verhoek schilderswerken | Caravanservice Ouwerkerk 
| Bouman Service | JVA Machine Service. 

Geinplein zal als het weer mogelijk is georganiseerd worden, zodat wij ook de bedrijven kunnen vermelden 
die ons al wilde ondersteunen bij dit evenement in welke vorm dan ook. Wanneer u toegezegd hebt te 
willen sponsoren dan komen wij weer bij u langs als de maatregelen dit toelaten.  

 
Sparen voor je school actie 
Dinsdag 17 november jl. was de laatste spaardag. We hebben samen 2684  punten gespaard!  Als u nog 
punten heeft, dan kunt u die nog inleveren in de daarvoor bestemde spaarbox  op school of scannen en 
toewijzen aan onze school in de ‘Sparen met elkaar’ app tot en met dinsdag 24 november a.s. 

 
Zodra we weten welk bedrag we bij elkaar gespaard hebben, laten wij u dat weten. Enkele leerlingen 
mogen meebeslissen over de materialen die we aanschaffen voor school. Van groep 4 t/m groep 8 worden 
leerlingen uitgeloot. Deze leerlingen kijken mee in de webshop welke materialen we nodig hebben voor de 
school. Dat kan variëren van creatief knutselmateriaal tot les ondersteunend materiaal of speelmateriaal 
voor binnen en/of buiten op het schoolplein. Maar daarover later meer... 
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Nieuws vanuit de groepen 

De fysieke werkbezoeken naar het RGO en Pieter Zeeman zijn geannuleerd. De scholen zoeken andere 
mogelijkheden om de kinderen bekend te laten raken met de scholen en de vakken. Inmiddels heeft de 
digitale bijeenkomst van het RGO plaatsgevonden. Hieronder een verslagje van twee leerlingen.  

RGO 

Op 12 november 2020 hadden de kinderen van groep 8 online les van het RGO. Ze hebben allemaal 
verschillende lessen gehad. Als eerste hadden we kunst, toen hebben we Pop arts gemaakt. Daarna 
hadden we wiskunde. We moesten met een geodriehoek figuren meten. Daarna gingen we biologie doen. 
We kregen een aantal filmpjes te zien en daar hadden we een quiz over de filmpjes. Op het einde hadden 
we aardrijkskunde, we moesten de landen op de goede plek schrijven.  

geschreven door Daniëlle en Jonas. 

 

Belangrijke data (komende periode):  

 23 november: schoen zetten 
 4 december Sinterklaas 
 7 december studiemiddag kinderen vanaf 12.00 uur vrij 
 17 december kerstviering 
 18 december 11.45 uur uit 
 21 december-3 januari kerstvakantie 
 Volgende nieuwsbrief:  7 januari  

 

 
 
 
 

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 
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