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Schoo l jaar  2020-2021  

17  jun i ,  nu mmer  8  

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht 

Aan de ouders en/of verzorgers, 
 

 

Algemene mededelingen 
 

De laatste loodjes… 
We gaan de laatste zes weken in, een gezellige, maar drukke periode. Wij, als team 
kijken terug op een intensief, maar fijn jaar.  
Met de kinderen maken we er nog een aantal gezellige weken van. Natuurlijk moeten 
er ook nog gewoon dingen, maar is er wel voor alle groepen een uitstapje gepland. 
Onze ouderraad heeft voor de laatste schooldag een erg leuke activiteit 
georganiseerd. We houden het nog even geheim, maar wij kijken er al naar uit. Via 
Parro informeren we u verder over deze activiteiten. 
  
Met pijn in ons hart nemen we afscheid van onze groep 8. Met elkaar hebben we een 
leuk programma voor deze groep samengesteld. We hopen ook dit jaar weer met 
een spectaculaire musical hun schoolperiode af te sluiten. 
  
Tevens voor het team de laatste loodjes.  Wij willen het schooljaar goed afronden, en 
zorgen dat we straks weer goed kunnen beginnen. Zoals u heeft kunnen lezen zijn er 
nogal wat wisselingen binnen ons eigen team. Maar wij hebben er vertrouwen in dat 
we in het nieuwe schooljaar met een fijn en kundig team van start kunnen gaan. 
 
Mondkapjesbeleid 
We hebben met de directeuren van Obase overleg gehad betreffende het 
mondkapjesbeleid. Hierbij is afgesproken een wijziging in te voeren in het 
mondkapjesbeleid. Het mondkapjesbeleid is vanaf heden op onze scholen:  

• De kinderen (vanaf groep 7) en volwassenen dragen een mondkapje 
wanneer ze naar binnenkomen aan het begin van de schooldag en naar 
buiten gaan aan het einde van de schooldag. Dit zijn immers de momenten 
dat de kans het grootst is dat kinderen uit verschillende cohorten elkaar 
treffen. 

• De rest van de schooldag hoeft het mondkapje niet meer op, behalve 
wanneer de leerkracht inschat dat er een situatie kan ontstaan dat kinderen 
uit verschillende cohorten elkaar treffen op school.  

• Externe bezoekers van de school dragen altijd een mondkapje in de school 
wanneer ze door de gang en dergelijke lopen. 

Dit beleid voeren we tot er weer versoepelingen komen, we hopen dat dit 
spoedig zal zijn.  

 
Doekoe actie Coop 
Tijdens de Doekoe actie van de Coop zijn er voor onze school 466 doekoe-munten bij 
elkaar gepingeld. Omgerekend is dit een bedrag van € 215,00 waard. We gaan 
hiervan toffe sport- en spelmaterialen  
aanschaffen voor de school.  
 
Alle ouders, grootouders, familie en vrienden  
van onze leerlingen: Heel erg bedankt voor het  
meesparen!  
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Nieuwe leerling 

 
In juni is er een nieuwe 

leerling in groep 1 gekomen. 
Het is Lindy. Zij is het zusje van 

Chayenne uit groep 3. 
 

Wij wensen Lindy heel veel 
(leer)plezier op de 

Oosterburcht. 
 

 
 
 

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) 

 
 

• Terugblik 
godsdienstonderwijs  - 
Marjan Sijrier 
 

• Zeeuwse leefstijlroute 
2021 – SMWO 
 

• Formatie 2021-2022 
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Lege batterijen inleveren op school 
Goed nieuws: vanaf volgende week kunt u uw lege batterijen bij ons op school 
inleveren. Goed voor het milieu én goed voor onze school. Met het 
inzamelen sparen we namelijk punten die we kunnen inwisselen voor 
schoolartikelen en meubels. Ook kunnen we ervoor kiezen om punten om 
te zetten naar een donatie aan een goed doel.  
  
Leuk meegenomen: als u de batterijen per 10 in een zakje doet met 
daarin een briefje met uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, 
maakt u zelf ook kans op mooie prijzen. Stibat (meer info: 
www.legebatterijen.nl) maakt elke maand de winnaars bekend.  
 
Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen worden gerecycled. Met 
de grondstoffen uit deze batterijen kunnen nieuwe producten worden 
vervaardigd. Zo worden er bijvoorbeeld pannen, fietsen, kranen en 
dakgoten van gemaakt.  
 
Samen sparen we de wereld! Doet u mee? 
 
Formatie 2021-2022 
We geven u graag een update van de personele bezetting voor het volgende schooljaar.  
U kunt het lezen in de bijlage. 
 
Laatste schooldag 
De laatste schooldag (23 juli) wordt een dag vol verrassingen en gezelligheid. De kinderen krijgen deze dag om 
12.00 uur vrij! 
 

 
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 
Even voorstellen… nieuwe voorzitter ouderraad 
Mijn naam is Katja Stouten en ik ben sinds 1 juni jl. voorzitter van de ouderraad. Ik ben een geboren 
Oosterlandse en heb, jaren geleden, zelf ook op de Oosterburcht gezeten. Ik heb zelfs tijdens mijn middelbare 
school nog stage gelopen in groep 1 en 2. Nu mijn zoontje hier ook op school zit en door deel uit te maken van 
de ouderraad (eerst als lid en nu als voorzitter), blijf ik betrokken bij de school. Een school waar ik trots op ben 
dat deze nog steeds bestaat! Het is geen makkelijke taak om in deze ‘rare’ tijd, met allerlei beperkingen en extra 
regels, dit stokje over te nemen. Maar ik beloof er het beste van te maken. 
Gelukkig ben ik een creatieve denker en probeer ik, samen met de andere ouderraadsleden, leuke activiteiten 
te verzinnen en te realiseren. Uiteraard hopen we ooit terug te gaan naar het oude gewoon, maar tot die tijd 
maken we het beste van het nieuwe normaal. Mochten er vragen zijn dan kun je die persoonlijk aan mij stellen 
of mailen naar: ordeoosterburcht@gmail.com.  
Groetjes, Katja Stouten (ook bekend als de mama van Ben van den Ouden uit groep 2) 
 

 

mailto:ordeoosterburcht@gmail.com
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Nieuws per groep 
Nieuws uit groep 1/2  
Bij de kleuters hebben we gewerkt over ‘de boerderij en de koe’. We hebben samen een boerderij gemaakt in 
de huishoek, met een wei, een stal, een tractor, het huis van de boer en natuurlijk een heleboel dieren! Er is 
heerlijk in gespeeld! En ondertussen leerden we een heleboel woorden: voeren, ploegen, het erf, alle 
babydierennamen, kudde, hooi etc. 
Ook in de blokkenhoek werden volop boerderijen gebouwd, er was een boerderijwinkel, we hebben koeien 
geschilderd en grote kippen geknutseld, juf Chevon had allerlei soorten voer, hooi en jawel ook poep van de 
boerderij mee genomen. We hadden ook een proeverij met allemaal melkproducten, heerlijk van alles gesmuld! 
We lazen een heleboel boeken over de boerderij, leerden de e van emmer en de k van koe en we  zongen 
boerderijliedjes met Jan op de gitaar. 
Maar het hoogtepunt was wel de tractor rijles van Daan! We mochten om de beurt een rondje onder zijn 
deskundige leiding. We zouden nog wel weken door kunnen gaan hierover, maar we sluiten het schooljaar af 
met het thema restaurant/pizzeria/ijssalon en een vleugje zomer/vakantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
Nieuws uit groep 3/5  
In groep 3/5 werken we rondom het thema: De boerderij. We hebben in de klas een “boerderijhoek”. 
We leerden moeilijke woorden zoals: kelveren (ja, zoekt u het maar even op!), groenbemester, vaars en een 
pink. Milan uit groep 7 kwam uitleg geven over de woorden. Volgende week doen we er nog een paar. 
Natuurlijk knutselen we ook rondom dit leuke thema. Dinsdag 22 juni a.s. gaan we op bezoek bij de molen. 
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We zijn druk bezig met spreekbeurten geven in de groep. Groep 5 is al geweest, nu zijn de kinderen van groep 3 
aan de beurt. Ze willen (bijna) allemaal meedoen! Heel erg knap! Zo hebben we al dingen geleerd over de 
maalmolen, olifanten, de Tweede Wereldoorlog, Hover boards, hond van Cas en van Milan en over fidget toys. 
 
We zijn ook begonnen met onze voorstelling! We spelen het verhaal na van Floddertje, mama is ziek! Daar 
horen ook liedjes bij. Die kunnen de kinderen eventueel thuis via You Tube oefenen. Dat zijn: Floddertje tune, 
Roeren in de pan en de Schoonmaakmars. Helaas mogen we de voorstelling niet voor de ouders opvoeren! We 
gaan hem wel voor de ouders filmen. 
 
Nieuws uit groep 4/6  
Groeikrachten en spelletjes - Vandaag vertellen twee leerlingen, Bas en Jiyang, uit groep 6 over de 
groeikrachten en over de spelletjes in de klas.  
  
Bas vertelt iets over de groeikrachten:  
We hebben het over bijvoorbeeld concentreren en je fantasie gebruiken. Hier oefenen we veel mee en we 
kijken telkens of het dan beter gaat. Ook gebruiken we de Superkrachten hiervoor. Daarin staan experimenten 
en opdrachten, zoals daag je ouders uit. De kinderen stellen hun ouders dan vragen en zij moeten deze zo 
eerlijk mogelijk beantwoorden. Wanneer we alle experimenten hebben gehad, gaan we nog wat leuks doen met 
de groep.   
  
Jiyang gaat verder over de spelletjes in de klas:  
Ons meest gespeelde spel is Halli Galli. Dit is een spel met een bel en kaarten. We spelen ook smartgames, 
dobble, bounce off. De spelletjes zijn verdeeld in vier groepen: strategische spellen, denkspellen voor één 
persoon, reactiespellen en samenwerkingsspellen. Deze spelletjes staan ook op de klaarkaart en kun je 1x per 
week kiezen. Natuurlijk is het ‘t leukste om deze spelletjes met je klasgenoten te spelen.   
 
Nieuws uit groep 7/8  
Thema duurzaamheid: OPRUIMACTIE - De bovenbouw van onze school heeft het thema over duurzaamheid, 
vanuit de lessen wereldoriëntatie (Faqta), afgesloten met een opruimactie. Dit hebben ze zelf bedacht en 
georganiseerd.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan de laatste zeven  weken nog een heleboel leuke dingen doen met groep 8! We hebben er zin in en 
hopelijk kan alles door gaan door corona en het weer. Sommige dingen zijn nog ¨geheim¨. Dit staat allemaal op 
de planning: 
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17 Juni: Brugklas, ik kom eraan! 
24 Juni: groepsuitje klimbos! (ook groep 7) 
29 Juni: middagje verrassingsboek design 
12 & 13 Juli: kampdagen! 
14 Juli: lekker uitslapen! See you @ 10:30 
19 Juli: KAUWGOMGANGSTERS de generale repetitie (voor de school)  
20 Juli: Musical + Diploma (voor de ouders en broer(tjes)/zus(jes)). 
23 Juli: LAST SCHOOL DAY!! 
 
Afscheidsavond groep 8 
Op dinsdag 20 juli heeft groep 8 de musical (kauwgomgangsters). We hebben er veel zin in en we zijn aan het 
oefenen met de tekst en de liedjes. De musical gaat over een restaurant en een garage. In de musical zitten 
gangsters en kauwgom. Het is echt heel leuk om te oefenen. Met repeteren viel Daniëlle op de grond van het 
lachen. ;) Ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
BELANGRIJKE DATA (komende periode)  

➢ Schooluitje groep 3; vrijdag 2 juli 2021 

➢ Schooluitje groep 1, 2, 4, 5, 6; maandag 5 juli 2021 

➢ Studiedag 6 juli 2021 - kinderen vrij 

➢ Afscheidsavond groep 8; dinsdag 20 juli 2021 

➢ Laatste schooldag; vrijdag 23 juli 2021 - kinderen vrij om 12.00 uur 

➢ Volgende nieuwsbrief; donderdag 22 juli 2021 

➢ Zomervakantie; maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Team van de Oosterburcht 
 

 

 

Obs de Oosterburcht 

Dr. Schutterstraat 1 
4307 BP Oosterland 

 
(0111) 64 19 53 

deoosterburcht@obase.nl 
deoosterburcht.obase.nl 

 


