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Aan de ouders en/of verzorgers,
Algemene mededelingen
Allereerst wensen we u, namens het gehele team van de Oosterburcht, een heel
fijn, maar vooral gezond nieuw jaar. Laten we hopen dat we dit jaar weer wat meer
bewegingsvrijheid gaan krijgen en we elkaar weer kunnen ontmoeten op school
zoals we ‘gewoon’ zijn.
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Nieuwe leerling

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

Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie zijn weer
twee nieuwe leerlingen bij ons
op school gestart. Het zijn
Lieke Bolle en Bella Alhaji.
Beide in groep 1.
Een rare periode om te starten
op school… maar we hopen
dat Lieke en Bella zich snel
thuis zullen voelen in de
groep! Heel veel plezier bij ons
op school!
We wensen jullie heel veel
(leer)plezier op de
Oosterburcht

We hebben bijna de eerste week thuiswerken er weer op zitten. We zijn blij dat
onze kinderen hard aan de slag zijn gegaan, bij de één gaat dit wat makkelijker dan
de ander. Dat geeft ook niet, het is voor iedereen weer wennen.
Wanneer er vragen zijn, kunt u altijd contact opnemen met school, ook de kinderen
kunnen met vragen altijd terecht bij hun leerkracht.
We zijn erg trots op onze leerlingen en natuurlijk ook u als ouders hoe het werken
wordt opgepakt. Natuurlijk zou het heel fijn zijn voor iedereen dat we elkaar
gewoon kunnen ontmoeten op school, maar voor dit moment maken we er met
elkaar het beste van.
Momenteel weten we nog niet hoe het er na 18 januari voor de scholen gaat
uitzien. We hopen natuurlijk dat wij weer open kunnen, maar wat dit betreft is het
afwachten en volgen we natuurlijk de adviezen vanuit de overheid. U krijgt z.s.m
bericht wanneer er zaken gaan veranderen.
Het is wél zo dat het testbeleid, waar eerst voorzichtig mee om werd gegaan voor
kinderen onder de 12 jaar, nu wordt verbreed. Alle kinderen met klachten komen
nu in aanmerking om getest te worden bij klachten! Uiteraard blijven de
maatregelen zoals het thuisblijven bij klachten (wanneer er van noodopvang
gebruikt wordt gemaakt), afstand houden en hygiënemaatregelen ook van kracht.
Peiling schooltijden - Continurooster
Voor de kerstvakantie hebben we u al een bericht gestuurd over het voorlopig
voortzetten van het continurooster. Inmiddels hebben we de uitslag van de peiling
met het team en ook met de medezeggenschapsraad besproken. We waren blij
verrast dat 95% van de ouders de peiling hebben ingevuld. Het overgrote deel van
de ouders geeft aan graag over te willen gaan naar een continurooster (60%), dus
voortzetten zoals het nu gaat. Dit gaan we dus ook doen. Er zijn nog een aantal
zaken (zoals het iets verruimen van de pauzetijd, inzetten van overblijfouders,
aanpassen roosters, enz.) die we de komende maanden met het team verder gaan
bespreken en invullen.
Schoolfruit
Op woensdag t/m vrijdag ontvangen de leerlingen op onze school Schoolfruit. We
nemen ze mee in de bewustwording dat fruit eten gezond is. Kinderen leren soms
fruit/groenten te eten die ze thuis niet eten. Het komt ook voor dat kinderen zien
dat klasgenoten bepaald fruit of groenten eten, willen ze dit zelf soms ook gaan
proberen. Dit gedrag stimuleren wij zeker.
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Noodopvang in Coronaperiode
We merken dat we meer vragen betreft de noodopvang krijgen dan tijdens de eerste lockdown. Wij vangen
echter alleen op wanneer dit strikt noodzakelijk is en er geen andere mogelijkheden zijn en waarbij ouder(s)
werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep.
Onze leerkrachten verzorgen deze noodopvang, echter hebben zij ook de verantwoording voor hun groep,
geven online les, houden contact met de kinderen/ouders en treffen hun voorbereiding voor de komende
periode.
Wanneer er kinderen voor noodopvang op school zijn, hebben zij dus dubbele taken, de kinderen zullen zich
dus op bepaalde momenten ook redelijk zelfstandig moeten kunnen vermaken. De opvang vindt alleen plaats
onder schooltijd, kinderen nemen hun thuiswerk mee, zodat ze dit op school kunnen maken. Wanneer er geen
andere mogelijkheden zijn en u toch gebruik moet maken van de noodopvang, kunt u zich aanmelden bij de
directeur.
Gezonde lunch
Om genoeg energie binnen te krijgen op een schooldag, zijn er twee eet- en drinkmomenten op de dag: rond
10.00 uur en tussen de middag.
Alle kinderen lunchen samen op school, hiervoor nemen ze zelf brood en drinken mee. We merken de
afgelopen periode dat sommige kinderen snoep, koek en chocolade in hun lunchtrommel meekrijgen. Wij
vinden dit als school niet bij de lunch passen. We willen u vragen om dit niet in de lunchtrommel mee te
geven.
Nieuws van Kibeo
Ten eerste wensen wij iedereen de allerbeste wensen voor 2021!
Op locatie Kibeo Dokter Schutterstraat is het maar stil.
Helaas mogen ook hier maar weinig kindjes komen.
Kinderen waarvan ouders een vitaal beroep hebben of kinderen met een VVEindicatie mogen komen spelen.
We oefenen met deze kinderen veel met woorden leren uitspreken en plaatjes herkennen, ook knutselen we
over de winter en natuurlijk spelen we met elkaar in de bouw en/of poppenhoek.
Ook maken wij de lekkerste gerechten klaar in de hoek waar de (speel) keuken staat of rennen en fietsen we
lekker op ons schoolplein.
Als deze vervelende tijd voorbij is en alle kinderen weer mogen komen spelen, starten we met het thema
‘emoties’.
Dit thema sluit goed aan bij het verkozen prentenboek van het jaar 2021, 'Coco kan het!'
We hopen jullie allen weer snel in goede gezondheid terug te zien!
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
Bag2school
In de week van 11 maart hopen we weer de kledinginzameling te kunnen
doen voor Bag2School. In de nieuwsbrief van februari krijgt u daarover meer
informatie. Schrijft u het alvast in uw agenda?
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Bibliotheek op school inclusief bijlage
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind. Daarom
werken wij ook mee aan het project Bibliotheek op school. Regelmatig komt Tyka van de bibliotheek op school
om lessen te geven en de leerkrachten hierin te begeleiden. Jaarlijks wordt er een monitor afgenomen,
waarmee ze zicht krijgen op het ‘leesgedrag’ van de kinderen, hier halen we informatie uit zodat wij de lessen
daarop kunnen aanpassen. In de bijlage vindt u hier meer informatie over de uitwisseling van deze gegevens.
EHBO bijlage
Helaas gaan de EHBO lessen dit jaar niet door op onze school voor de leerlingen van groep 8. Zij bieden voor
de leerlingen uit groep 8 een alternatief aan in de kazerne. Zie de bijlage voor meer informatie.

Belangrijke data (komende periode):



11 maart: Bag2school

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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