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Bag2school flyer

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!

Weer op school
Wat zijn we blij dat de kinderen weer op school zijn. Natuurlijk al een week voor de
vakantie, maar ook deze week was het weer heel fijn om weer samen te werken,
leren en spelen op school. De week voor de vakantie hebben we tussen de lessen
door ook veel tijd besteed aan sociale activiteiten, samenwerk opdrachten en korte
spelletjes. En natuurlijk met elkaar gespeeld in de sneeuw. Dat was toch wel heel
leuk. Nu na de vakantie worden we verwend met al wat lenteweer, dat ook weer
veel energie geeft.
Zo’n thuiswerkperiode heeft op sommige kinderen een behoorlijke impact (en
natuurlijk ook op ouders), maar wat laten onze kinderen zien dat ze ook heel
flexibel zijn, ze doen het ook weer zo goed op school. We hopen voor iedereen dat
dit de laatste keer is geweest en dat iedereen verder gezond blijft.
Wij zijn in ieder geval met goede energie weer gestart en hopen dit zo vast te
houden!

Nieuwe leerlingen
Na de voorjaarsvakantie is er
een nieuwe leerling in groep 1
gekomen. Het is Fay van Gilst.
Zij is het zusje van Amber uit
groep 7 en Nick uit groep 2.
We wensen jou heel veel
(leer)plezier op de
Oosterburcht

Bag2school
Op donderdag 11 maart is er weer een kledinginzameling van Bag2School. De
kledingzakken kunnen op dinsdag 9 maart en woensdag 10 maart ingeleverd
worden in het fietsenhok op het schoolplein. (Er worden geen Bag2School plastic
zakken meer uitgereikt in verband met minder plastic in het milieu.)
Wilt u ook nog eens uw kasten nakijken? Wellicht heeft u nog wel kleding,
schoenen, handtassen, riemen, knuffels e.d. die u niet meer kunt gebruiken. We
rekenen weer op uw bijdrage en een mooie opbrengst. Bekijk voor meer informatie
de flyer in de bijlage.
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Faqta
Dit schooljaar zijn we op onze school in
groep 3 tot en met 8 gestart met de
methode Faqta. We werken in een
bepaalde periode rond een thema en
omvat de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur, maar deze
besteedt daarnaast ook aandacht aan
talent. Kinderen komen er zo achter
waar ze nog meer talent in hebben,
maar ook waar hun interesses liggen.
Groep 4/6 is momenteel gestart met het
thema jagers en boeren. De ‘tegels’van
dit thema staan hiernaast op de foto. (12
stuks)
Iedere tegel bestaat uit een aantal
filmpjes en open– en meerkeuzevragen.
Ook hebben de kinderen een doeboekje
waar extra opdrachten instaan. Tijdens
het werken bij Faqta staat daarbij
samenwerken centraal. De hele groep
werkt aan hetzelfde thema (soms ook
zelfs schoolbreed) De kinderen werken
in groepjes of tweetallen. Hierbij
gebruiken ze een splitter om samen naar
de filmpjes te luisteren. Deze afwisseling en het werken in groepjes en het presenteren aan elkaar maakt het
leuk en interessant voor de kinderen.

Nieuws uit groep 1 en 2
Bij de kleuters werken we rondom het thema: De
kleur van emoties, adhv het prentenboek ‘Het
kleurenmonster’. Elke emotie wordt weergegeven
d.m.v een kleur. We zijn begonnen met blij (geel).
We hebben gepraat over waar we blij van
worden, hoe je kan zien aan iemand hoe hij zich
voelt, op verschillende manieren gelachen (wat
resulteerde in de slappe lach!), een blij kunstwerk
gemaakt. We hebben ook geluisterd naar
vrolijke/blije muziek, en daarop gedanst met
sjaaltjes en ballonnen.
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Er wordt erg leuk gespeeld in het Kleurenwinkeltje en
er verschijnen overal kleurenmonsters op allerlei
manieren (van lego, blokken, mozaïek, stoepkrijt). Het
onderwerp slaat enorm aan! De komende weken
komen boos (rood), bedroefd (blauw), bang(zwart),
kalm (groen) en roze (verliefd) nog aan de beurt.

Nieuws uit groep 3 en 5

In groep 3/5 werken we rondom het thema: Reis door de ruimte! Er zijn al astronauten naar de ruimte
geweest en er wordt hard gewerkt in ons ruimtestation. We hebben astronauten, een (zelf wegschietende)
raket en een UFO geknutseld. We hebben ook al twee liedje geleerd! Vet, wat een pret in mijn ruimteraket en
We gaan naar de maan! (Via YouTube te beluisteren!) Ook werken we met Faqta de komende weken over de
ruimte. Wat ook leuk is, is dat de kinderen hun kleding aanpassen aan het thema! Zo heeft Finn al een trui, en
Cas sokken aan gehad met een “ruimtepatroon”. Ook zijn we weer begonnen met de Spotlight. Elke week is
een ander kind aan de beurt die over zichzelf en over wat hij/zij leuk vindt mag vertellen aan de groep. Deze
week was Milan aan de beurt! Hij heeft ons verteld over het binnenvaartschip van zijn opa en oma! Na afloop
mogen de kinderen vragen stellen.
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Nieuws uit groep 4 en 6
Na een aantal weken thuis te hebben gewerkt, hebben de kinderen het werken op school weer opgepakt. We
zijn alweer bijna 2 weken bezig (natuurlijk met een vakantie ertussen). Mooi om te zien hoe snel ze weer in het
ritme komen!
Bij taal zijn we bij beide groepen met een nieuw thema gestart. Groep 4 heeft het over brieven en kaarten en
groep 6 over post. We beginnen dan altijd met het bespreken van de woorden van de week. Daar kies ik er een
aantal van uit die we extra uitwerken. Dit doen we op de volgende manier:
Stap 1: de meester vertelt een verhaal waarin het woord centraal staat.
Stap 2: de kinderen schrijven in hun eigen woorden wat het woord betekent.
Stap 3: de kinderen maken een tekening bij het woord.
Dit doen ze in hun woordenschatschrift en kunnen ze bij zich houden tijdens de taallessen.

(voorbeeld groep 4)

(voorbeeld groep 4)

Nieuws uit groep 7 en 8

Lapbook
In groep 7/8 zijn wij gestart met het maken van een Lapbook. We maken deze bij de groeikracht:
"nieuwsgierig zijn." Een Lapbook is een groot vel papier met daarop allerlei vakjes waarin je
feitjes/weetjes en informatie kan schrijven. Op de gang lagen verschillende informatieve boeken
waaruit je kon kiezen. Iedereen heeft meerdere onderwerpen gekozen en is daarmee aan de slag
gegaan met het maken van een Lapbook.
Daarna zijn we aan de slag gegaan met het bekijken van allerlei filmpjes voor het vouwen van de
verschillende vakjes. Toen gingen wij informatie zoeken uit boeken en deze hebben wij op de vakjes
geschreven. De aankomende weken gaan we hier nog mee verder.
Groetjes van Amber en Lisa en de rest van groep 7/8
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Hoi allemaal !!!!
Groep 7/8 is begonnen met een nieuw faqta thema. Namelijk nieuwe steden. In dit thema gaan we het hebben
over de middeleeuwen en over nieuwe steden. We hebben geleerd dat de handel in producten steeds
belangrijker wordt.
Zo kun je eten kopen op de markt, je hoefde niet meer als boer te werken. Je kon ook ander werk doen.
Je kon ook slager of bakker worden, handel was dus erg belangrijk. Natuurlijk leren wij nog veel meer in dit
thema.
Van Xavi, Milan en Gio

‘Wat een plezier hadden wij in de sneeuw’ (groep 7 en 8)

Nieuws van Kibeo
Wat fijn dat iedereen na lange tijd weer bij ons mag komen spelen!
We werken de komende weken aan het thema ‘eet smakelijk’. In de kring benoemen
we allerlei soorten groente en fruit. Natuurlijk hebben we ook verschillende soorten
groente en fruit geproefd met elkaar. Zo hebben we appel, banaan, tomaat,
mandarijn, kiwi en augurk gegeten.
We hebben gesproken over welke we lekker vonden en welke juist niet. De augurk
vonden we erg zuur hoor! Daarnaast knutselen we een placemat waarop we de
groente en fruit plakken die we lekker vinden.
Gelukkig is het mooi weer dus kunnen we ook weer lekker naar buiten, daar genieten we weer erg van en met
elkaar!

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
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Nieuws van de Ouderraad
Wat fijn dat alle kinderen weer met elkaar naar school kunnen. Met
elkaar in de klas, eten en spelen. Daarbij horen natuurlijk ook actieve,
feestelijke, en creatieve activiteiten. Wij, als ouderraad, hebben leuke
ideeën om in de komende periode te organiseren.
Op de agenda staan: Pannenkoekendag , Paascrea en
Koningsspelen.
Dit zal door de regelgeving van dit moment op een iets andere manier worden vormgegeven, maar we willen
met elkaar toch proberen deze activiteiten door te laten gaan! Samen met het team zoeken we naar
oplossingen en dat komt vast goed.
Meer informatie zullen wij u geven per activiteit via de nieuwsbrief en/of Parro.
Laten we er met elkaar wat moois van maken!
Groeten Marije van der Werf, namens de Ouderraad

Belangrijke data (komende periode):








11 maart: Bag2School
19 maart: Pannenkoekendag
29 maart: Paascrea
2 & 5 april: vrij (goede vrijdag en tweede paasdag)
22 april: volgende nieuwsbrief
23 april: koningsspelen

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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