
 

P a g i n a  1 | 7 
 

 
Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

d    
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Schoo l jaar  2020-2021  

22  apr i l ,  nu mmer  7  

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 
 

 

Algemene mededelingen 
 

Corona update  
We zitten helaas nog steeds met het Coronavirus en ook op school merken we dat 
dagelijks. Iedere dag hebben we wel afmeldingen van kinderen met klachten, of 
ouders die klachten hebben en getest worden. We vinden het fijn om te merken dat 
ouders actief meewerken om “Corona buiten te houden” of dat blijft lukken, blijft 
spannend. Inmiddels zijn er ook op Schouwen-Duiveland al groepen kinderen naar 
huis gestuurd vanwege positieve besmettingen! Aan de ene kant hopen we 
natuurlijk op versoepelingen, maar willen graag het virus op onze school buiten de 
deur houden. Wij houden ons dus aan de gestelde maatregelen vanuit de overheid 
en afspraken die we hebben met alle Obase scholen.  
 
De weken vliegen voorbij en nu staan we alweer voor de meivakantie. We kunnen 
wel stellen dat er had gewerkt wordt op onze school. Het werken, spelen en leren 
op school gaat op zich erg goed. We zorgen dat de kinderen binnen de bubbel 
werken, soms zijn dus enige aanpassingen nodig.  Verderop in de weekbrief leest u 
meer over het werken in onze groepen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolreis en schoolkamp 
Natuurlijk zouden we het heel leuk vinden om er met elkaar op uit te gaan. Maar zo 
lang de scholen in een bubbel moeten blijven werken, spelen en leren wordt dit 
voor ons heel lastig. We zouden namelijk in kleinere groepen moeten gaan en dat 
wordt dan te duur. Daarbij vinden we extra hulp op deze dagen ook heel fijn. We 
moeten dus wachten op versoepelingen. Samen met alle andere scholen van Obase 
maken we hierover afspraken waarbij de gezondheid voorop staat.   
 
Onze schoolreis hebben we in eerste instantie gepland op 11 mei, op deze datum 
gaat het dus niet door. De kinderen komen dan gewoon naar school. We kijken of 
we de schoolreizen in de maanden erna wel kunnen plannen, anders plannen we 
deze in de eerste weken van het nieuwe schooljaar. Via Parro houden we u hierover 
op de hoogte. Wanneer we dit schooljaar niet kunnen, kijken we naar alternatieven 
in en rond de school, want leuke activiteiten kunnen wel, zodat we toch een mini-
uitstapje kunnen maken en houden we het schoolreisje tegoed.  
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Attentie! Attentie! 

 Wendy 

Langelaar neemt afscheid van 

de ouderraad. Het zou leuk zijn 

als een andere ouder haar 

plaats in wil nemen. Bent u 

degene die het leuk vindt om 

samen met het team van de 

school activiteiten te 

organiseren? Neem dan snel 

contact op met Manita van der 

Heijden. Ook als u er eerst 

eens wat meer over wilt 

weten, kunt u Manita bellen. 

Zij kan u er alles over 

vertellen… U kunt Manita 

bereiken op telefoonnummer 

06 1262 5660. 
 
 
 

We wensen jou heel veel 
(leer)plezier op de 

Oosterburcht  

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! 

 

Bijlage(n) 

 
 

• Geen 
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Van Cito naar IEP 
Basisscholen zijn verplicht om te werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Een LVS geeft de leerkrachten 
inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel- als op groepsniveau. Door de resultaten te 
analyseren kan de leerkracht het onderwijsaanbod afstemmen op de leerlingen. 
 
Een kind is meer dan rekenen en taal. Ook maken sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief 
vermogen hem tot wie hij is. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te 
rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich 
verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door deze manier van toetsen brengt het IEP-
leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee de 
leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de 
leerling bij zijn eigen ontwikkeling kunnen vergroten. 
 
Er zijn een aantal voordelen, naast bovenstaande, waarom wij over zijn gegaan op het IEP leerlingvolgsysteem: 

o Het is een digitaal systeem, zodat leerkrachten direct de resultaten hebben en daarmee aan de slag 
kunnen.  

o Het IEP LVS is, net als de IEP-eindtoets, zo gemaakt dat de leerling kan laten zien wat hij/zij kan en dat 
hij/zij daarin niet belemmerd wordt.  

o Er wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen die een functie hebben. Kinderen die moeite hebben met 
taal worden hierdoor niet belemmerd bij bijvoorbeeld rekenen.  

o De vragen worden afgestemd op de leefwereld van de kinderen, bijvoorbeeld skeeleren, blogs en een 
tekst over een schoolkamp. 

o Ook bij de hart- en handeninstrumenten is rekening gehouden met de leefwereld van de leerlingen 
door situaties voor te leggen waarin een groep 6 leerling zich écht herkent. 

 
Het IEP LVS meet de vaardigheden lezen, taalverzorging (spelling) en rekenen, die ook terugkomen in de 
eindtoets. De uitslag van de taal- en rekentoetsen geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling 
beheerst. Bij de hart- en handeninstrumenten krijg je als resultaat een spindiagram. Deze diagrammen geven 
aan in hoeverre de leerling het aspect passend vindt bij zichzelf. 
 
Tijdens de gespreksrondes worden de ontwikkelingen door het bespreken van de talentenkaart met de 
ouder(s)/verzorger(s) gedeeld. De leeswijzer in het portfolio geeft u meer informatie in het ‘lezen’ van de 
gegevens.  
 
 
Marian stelt zich voor 
Beste ouders van leerlingen op de OBS de Oosterburcht, 
Graag wil ik mij even voorstellen als Intern Begeleider (IB) op de school van uw kind(eren). Mijn naam is Marian 
Ruitenbeek. Sinds 2001 ben ik leerkracht en heb ik gewerkt in bijna alle groepen van het basisonderwijs. 

Inmiddels ben ik zo'n 10 jaar Intern Begeleider en sinds eind 2020 werk ik met veel 
plezier op de Oosterburcht. Mijn taken als IB zijn voornamelijk het coördineren van 
de zorg. Dit houdt o.a. in: leerkrachten ondersteunen in de begeleiding van 
leerlingen; de toetsen en het leerlingvolgsysteem volgen en met leerkrachten praten 
over de resultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in de klas die 
zij begeleiden. Verder voer ik gesprekken met ouders over en met individuele 
leerlingen die extra zorg nodig hebben en heb ik contact met externe instanties. Dit is 
slechts een opsomming van de vele afwisselende werkzaamheden. Kortom, een veel 
omvattende en boeiende taak. Naast mijn werk op de Oosterburcht, ben ik ook 
werkzaam als groepsleerkracht op de Meerpaal in Bruinisse. Mocht u vragen hebben 
dan weet u mij vast te vinden via de leerkrachten. 
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Marrit stelt zich voor 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Marrit Heijmans en ik ben sinds januari werkzaam als 
onderwijsassistent op de Oosterburcht op maandag en dinsdag. Mijn 
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het ondersteunen en begeleiden 
van kleine groepjes leerlingen bij taal, rekenen, spelling en lezen. Dit doe ik in 
de groepen 4/6 en 7/8. De afgelopen maanden heb ik de leerlingen leren 
kennen en we gaan er samen nog een leuk schooljaar van maken! 
 
 
Juf Nellie 40 jaar in dienst 
Begin februari was Juf Nellie 40 jaar in dienst. Dat vinden wij een mooie prestatie. Wij hebben juf Nellie 
natuurlijk in het zonnetje gezet op die dag. Met de collega’s hebben we via een online meeting teruggeblikt op 
haar onderwijscarrière en met haar getoast op deze prestatie.  
Ook met alle kinderen van de school hebben we een cadeau gemaakt. Omdat juf Nellie graag thee drinkt, 
hebben we allemaal een tekening of wens op een theezakje gezet. Zo heeft ze elke dag plezier van ons cadeau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acties  
Jumbo actie 
Met de Jumbo Sparen met Elkaar actie hebben we met z’n allen een bedrag van € 509,47 bij elkaar gespaard. 
Een super mooi bedrag waarvoor we alle ouders, oma’s en opa’s en iedereen die heeft mee gespaard hartelijk 
bedanken! We hebben de volgende materialen aangeschaft voor de school (voor groep 1/2, 3/5, 4/6, 7/8 en 
voor op het schoolplein): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bag2School 

Met de bag2school actie die in maart plaatsvond is 160 kg. kleding e.d. verzameld. 
Daarmee is een bedrag van € 48 opgehaald. Ook daarvoor natuurlijk iedereen die mee 
heeft verzameld heel erg bedankt. De opbrengst van beide bag2school acties van het 

afgelopen schooljaar wordt ingezet voor het muziekproject waarmee we volgend schooljaar starten.  
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Nieuwe actie: De Doekoe scholenactie van Coop 
Doe uw boodschappen bij Coop! Tot en met 23 mei ontvangt u bij 
verschillende actieproducten gratis Doekoe-munten. Hiermee spaart u 
met ons mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein 
en/of onze gymlessen. Geef uw Doekoe-munten aan onze school in de 
display in de Coop-winkel. Meer weten over Doekoe? Kijk op: 
coop.nl/doekoe 
 
Vakantierooster 2021-2022 
Op de allerlaatste pagina vindt u het vakantierooster 2021-2022. 
 

Nieuws per groep 
Nieuws uit groep 1/2  
Bij de kleuters werken we momenteel over lente; bloemen en de tuin. 
De huishoek in de klas heeft nu ook een tuin, we hebben samen verzonnen wat we daarvoor nodig hadden en 
de kinderen hebben ook zelf spullen meegenomen. Er is een bloemenwinkel in de klas waar ze planten voor de 
tuin kunnen ‘kopen’ (coronaproof, buiten bij het loket :-) ) Groep 2 heeft in een doos ook een eigen tuintje 
ontworpen en geknutseld: dat was een hele klus maar ze zijn uiteindelijk prachtig geworden. Ze hebben er zelfs 
nog een plattegrond van getekend! Groep 1 speelt heerlijk in al deze hoeken en heeft buiten geholpen met het 
klaar maken en inzaaien van alle bloembakken, over een poosje hebben we dan hopelijk onze eigen 
bloementuintjes op het plein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolg nieuws per groep op pagina 5 
  

Meivakantie  

Vrijdagmiddag krijgen alle leerlingen  
vrij voor de meivakantie. De meivakantie is  
van 26 april t/tm 7 mei 2021. Op 10 mei  
zien we de kinderen dan weer graag terug  
op school. We wensen alle kinderen en hun 
ouders een hele fijne meivakantie.  



 

P a g i n a  5 | 7 
 

 
Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Nieuws uit groep 3/5  
We zijn in de groep begonnen met het geven van spreekbeurten. Zelfs de kinderen van groep 3 willen graag 
meedoen! We hebben al een paar spreekbeurten gehad. James was als eerste aan de beurt. Hij heeft ons van 
alles verteld en laten zien over de Maalmolen.  
Ook doen we i.p.v. gymnastiek veel buitenspelletjes. Na de meivakantie gaat ook groep 3/5 weer gymmen in de 
gymzaal. We hebben bijvoorbeeld een keer gedaan dan moest groep 3 woorden schrijven met ng-nk-au-ou-uu-
ei en ie n.a.v. een plaatje! Groep 5 moest moeilijke keersommen maken (3x24) en bij een antwoord zoveel 
mogelijk keersommen maken! 
We doen dan ook overloopspelletjes, zoals: de slang en Chineese muur! 
In de klas werken we rondom het thema: Leesfeest! Natuurlijk mag er thuis ook gelezen worden voor het 
Leesfeest! Geef de aantal gelezen bladzijden (punten) maar door aan de juf via Parro! 
Ondertussen hebben de kinderen al gekozen wat ze graag op het Leesfeest willen gaan doen en hoeveel 
bladzijdes ze daarvoor moeten lezen! Ook hebben we een bibliotheek in de klas. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws uit groep 4/6  
Klaarwerkkaartkwartet in de groepen 4 en 6. 
Sinds een aantal weken werken de kinderen van de groepen 4 en 6 met ons klaarwerkkaartkwartet. Dit is een 
overzicht, verdeeld in vier groepen, waaraan kinderen kunnen werken wanneer ze hun 'gewone' werk 
afhebben. Kinderen maken zelf een keuze in de activiteit die ze gaan doen (en ook welke volgorde). Ze zullen 
echter van iedere 'groep' (dus 1, 2, 3 of 4 punten) één activiteit moeten hebben gedaan, voordat er een kwartet 
is behaald (dus 10 punten). Daarna kunnen ze weer voor een nieuw kwartet gaan. Iedere opdracht duurt 15 
minuten. Kinderen gebruiken hierbij timers om dit te plannen. Het is belangrijk dat kinderen leren om eigen 
keuzes te maken en te plannen. 
 
 
 
 
Nieuws uit groep 4 en 6 
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Nieuws uit groep 7/8  
Groeikrachten groep 7/8 - In groep 7 en 8 zijn we nu bezig met een nieuwe groeikr8: ´omgaan met gevoelens.` 
Daarbij hebben we een poster in de klas, waar drie dingen op staan hoe je daar op kan letten. 1 is om alleen een 
grap te maken of mee te lachen, als het voor iedereen leuk is. 2 is om nee te durven zeggen, op een gepaste 
manier en 3 is om negatieve gedachtes om te zetten in positieve gedachtens.  
 
We hebben alle drie de dingen met z'n allen in de klas besproken. Ook hebben we op het bord verschillende 
gevoelens met een tekening over dat gevoel erbij, alle kinderen hebben er een gemaakt. En als we dan ´s 
ochtends in de klas komen, zetten we ons plaatje allemaal onder een gevoel, hoe je je op dat moment voelt.  
 
Verder hebben we het er nog over gehad met Engels en hebben we 
verschillende fotos bekeken en geraden hoe diegene zich voelt. Om aan de 
buitenkant via: ´lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en handgebaren’ te 
zien hoe iemand zich voelt.  
 
Gemaakt door Emily, groep 8. 
 
Afgelopen dinsdag en woensdag heeft onze groep 8 de IEP eindtoets 
gemaakt. Altijd een serieuze gelegenheid…….fotootje?  
      
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nieuws van Kibeo 
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 
 
 

Nieuws van de ouderraad 
Attentie! Attentie! 
Wendy Langelaar neemt afscheid van de ouderraad. Het zou leuk zijn als een andere ouder haar plaats in wil 

nemen. Bent u degene die het leuk vindt om samen met het team van de school activiteiten te 
organiseren? Neem dan snel contact op met Manita van der Heijden. Ook als u er eerst eens wat 
meer over wilt weten, kunt u Manita bellen. Zij kan u er alles over vertellen… U kunt Manita 
bereiken op telefoonnummer 06 1262 5660. 
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BELANGRIJKE DATA (komende periode)  
Eindtoets basisonderwijs groep 8; dinsdag 20 t/m donderdag 22 april 2021 

➢ Koningsdag; vrijdag 23 april 2021 

➢ Start meivakantie; vrijdag 23 april 2021, 11.45 uur voor groep 1/2 en 3/5 

➢ Start meivakantie; vrijdag 23 april 2021, 12.00 uur voor groep 4/6 en 7/8 

➢ Meivakantie; van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 

➢ Schoolfotograaf; vrijdag 11 juni 2021 

➢ Volgende nieuwsbrief; donderdag 17 juni 2021 

 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2021-2022 
 

Zomervakantie 2021 26 juli t/m 3 september 2021 

Herfstvakantie 25 oktober t/m 29 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari 2021 t/m 4 maart 2022 

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 15 april t/m 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaartsdag en de vrijdag erna 26 mei t/m 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 

Obasedag Nog niet bekend 

Zomervakantie 2022 25 juli 2022 t/m 2 september 2022 

 
Aan de bovenstaande data zullen nog een aantal studiedagen worden toegevoegd. Wanneer deze bekend zijn, 
maken wij deze aan u kenbaar.  
 

 

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 

 


