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Algemene mededelingen 

 

Hallo allemaal, 

Vrijdag sluiten we met elkaar het schooljaar af. Ook dit jaar is anders verlopen 

dan dat we in eerste instantie dachten. Half december ging ook de 

Oosterburcht weer dicht i.v.m. de lockdown. De omschakeling naar 

thuisonderwijs verliep deze keer wel iets soepeler, omdat er al ervaring mee 

was opgedaan in de eerste periode.  

 

Van u als ouders is weer veel gevraagd: zelf thuis werken en ook nog de 

kinderen thuis begeleiden bij hun opdrachten en huiswerk.  

Met elkaar, met de kinderen, met ons team en met u als ouders hebben we 

deze klus geklaard. We hebben ook dingen niet goed gedaan, die hadden we 

misschien beter anders kunnen doen… daar leren we van. We waren maar wat 

blij dat we in februari de deuren open mochten gooien. Het was fijn om de 

kinderen weer in de school te hebben.  

 

Er zijn gezinnen die met ziekte en verdriet te maken hebben gehad, waar in de 

familiekring op een hele andere manier afscheid moest worden genomen, 

waar zorgen waren en op dit moment ook zijn over het verlies van een 

dierbare. Wat een ingewikkelde periode. 

 

Ook het team van onze school heeft dit jaar hard gewerkt met elkaar. Op onze 

laatste studiedag hebben we als team samen de prestaties en resultaten van 

alle groepen bekeken en zijn de aandachtspunten voor het nieuwe schooljaar 

besproken.  

 

Nu staan we voor de zomervakantie. Deze week wordt er afscheid genomen, 

verjaardagen die in de vakantie vallen gevierd en … er wordt opgeruimd. Er 

hangt een bijzondere sfeer in de school: we hebben een lange periode van vrij-

zijn voor de boeg! Wat is er hard gewerkt door de kinderen dit jaar! Het is dan 

ook mooi om in de groepen met elkaar terug te kijken en te beseffen hoe de 

kinderen zijn gegroeid; niet alleen in de lengte, maar juist ook in hun 

ontwikkeling.  

 

Van groep 8 hebben we afgelopen dinsdag afscheid genomen. Vrijdag is de 

laatste schooldag voor alle andere groepen. We sluiten vrijdagmorgen met een 

gezellige feestelijke ochtend af. Op deze ochtend nemen we ook afscheid van 

Juf Nellie, die na 40 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, gaat genieten van 

haar pensioen. Ook juf Manon zeggen we gedag, zij gaat werken in Zierikzee. 

Wij wensen haar natuurlijk veel succes.  

 

Wij wensen iedereen een fijne, heerlijke vakantie. Geniet van de vrije tijd en 

van elkaar.  

 
Laatste schooldag 
De laatste schooldag (23 juli) krijgen alle kinderen om 12.00 uur vrij! We zien 

de kinderen graag weer terug op school op maandag 6 september.  
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Bijlage(n) 

 
 

• Vakantie leestips voor 
ouders… 

•  
 
 

 

Nieuwe leerlingen 

 
Na de zomervakantie komen 

er weer drie nieuwe leerlingen 
op de Oosterburcht! 

 
Het zijn Caya en Lilly Vane en 
Leon van Bruggen. Alle drie in 

groep 1. 
 

Wij wensen Lindy heel veel 
(leer)plezier op de Oosterb

urcht. 
 
 

 
 

Aan de ouders en/of verzorgers, 
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Afscheid juf Nellie 

Juf Nellie neemt na 40 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt vrijdag afscheid van onze 

school. Zij is geruime tijd aan onze school verbonden geweest, dus gaan we deze fijne 

collega zeker missen. De afgelopen jaren is zij vooral aan het werk geweest met 

individuele of kleine groepen kinderen. Het was fijn om te zien met hoeveel liefde, 

passie en rust zij onze kinderen op de school begeleidde. Ook als collega werd zij erg 

gewaardeerd. Na zoveel jaar had zij veel kennis en kunde in huis om collega’s te helpen 

met de begeleiding van kinderen. We gaan een fijne collega missen, maar we wensen 

haar ook een heel fijn pensioen toe. Lieve juf Nellie, bedankt voor alles!  

 

Nieuwe uitdaging juf Manon 

Beste ouders/verzorgers en kinderen van de Oosterburcht, 
Na vijf jaar werkzaam te zijn geweest op De Oosterburcht is het tijd voor een nieuwe 

uitdaging. Ik ben mijn "juffencarrière" gestart op 't Kofschip in Zierikzee, en 

daar heb ik die uitdaging nu weer gevonden. Ik ga drie dagen werken in de 

bovenbouwunit en twee dagen werken op “kantoor”. Ik ga Anique 

ondersteunen met directietaken.  

Even vijf jaar terug in de tijd..., wat ben ik hier toen met open armen 

ontvangen. Door kinderen, collega’s en door jullie als ouder. Nog bedankt 

daarvoor! Ik heb een hele leuke tijd op deze school gehad. Van leuke (soms 

wat natte) schoolreisjes, leesfeestjes, meedoen met de musicals van groep 8 tot aan “prooi” te zijn bij de Roofvogelshow 

en zelf soep, friet en appelmoes maken! Ook heb ik (vooral tijdens de spreekbeurten) kennis kunnen maken met alle 

huisdieren, hobby’s en familieleden van alle kinderen.  

Ik wens alle kinderen nog veel plezier op De Oosterburcht en iedereen een hele fijne vakantie! Juf Manon 

 

Even voorstellen… juf Sanne 

Hallo allemaal! 

Ik wil mij graag even voorstellen. Ik ben Sanne Tamerus, 34 jaar en ik woon in Zierikzee. Twee 

en een half jaar geleden heb ik besloten mijn hart te volgen en als zij-instromer aan het werk te 

gaan in het onderwijs. Daarvoor werkte ik zo’n 8 jaar als onderzoeksmedewerker in het 

Erasmus MC in Rotterdam. Nadat ik eerst op OBS Duiveland in Nieuwerkerk in de groepen 3 

t/m 8 heb gewerkt, heb ik afgelopen jaar met veel plezier in de onderbouw (groep 1 t/m 3) van 

‘t Kofschip gewerkt.  

In mijn vrije tijd sport ik graag. Ik voetbal bij de vrouwen van MZC’11 en doe aan bootcamp. 

Daarnaast onderneem ik leuke dingen met mijn dochtertje Linne van 6 jaar oud.  

Ik heb heel erg veel zin om komend jaar aan de slag te gaan op de Oosterburcht in groep 3/4 

en hoop jullie dan allemaal te leren kennen. Tot dan en voor nu een heel fijne vakantie! 

 

Even voorstellen… juf Jeanine 

 

Mijn naam is Jeanine van Langeraad en volgend schooljaar word ik juf van groep 7/8.  

Ik ben 22 jaar oud, ik woon in Dreischor en in mijn vrije tijd sport ik graag en maak ik 

muziek. Nadat ik de Pabo in Vlissingen heb afgerond, heb ik de eenjarige master 

Outdoor and Sustainability Education in Zweden gedaan. Ik zie jullie graag na de 

vakantie. Ik heb er zin in! 
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Nieuws van Kibeo 
Indien u vragen heeft over de peutergroepen, dagopvang of naschoolse opvang kunt u contact 

opnemen met de vestigingsmanager van onze Kibeo.  

 

Marjolein Gebraad | Vestigingsmanager | m.gebraad@kibeo.nl | 0686836705 

 

 

Nieuws van de medezeggenschapsraad 
Hello…! Goodbye…! 

We hebben na de oproep in de vorige nieuwsbrief twee aanmeldingen ontvangen. De laatste vergadering hebben we de 

verkiezingen besproken. Kees van der Heijden en Mirella Reiche hebben beide aangegeven plaats te willen maken voor de 

nieuwe leden. Komend schooljaar zal onze MR vanuit de ouders vertegenwoordigd worden door Martijn Ernest en Bonnie 

Uitterhoeve. Zij zullen zich in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar voorstellen. Wij willen hen bedanken voor 

de aanmelding en wensen hen een fijne tijd in de MR. 

 

We willen Kees en Mirella hartelijk bedanken voor hun inzet en energie die ze de afgelopen jaren in de 

medezeggenschapsraad vervuld hebben.  

 

 

Nieuws van de ouderraad 

Het einde van het schooljaar is in zicht en de kinderen die groep 2 verlaten en naar groep 3 gaan, ontvangen een leuke 

attentie; een besteksetje. Dit is geschonken door het Daniël Johannes van Vessemfonds, wat een legaat omvat van de heer 

Johannes Lambertus van Vessem en een legaat van Cornelis Hendriks. 

 

Het is allemaal begonnen in 1901. De heer Johannes Lambertus van Vessem legateerde een bedrag aan de bewaarschool 

van Oosterland om van de rente van dit bedrag eenmaal per jaar kleding, schoeisel en versnaperingen aan de kinderen uit 

te reiken. Ook de heer Cornelis Hendrikse legateerde een bedrag om van de rente versnaperingen en een aandenken bij 

het Sint Nicolaasfeest aan de kinderen te geven. 

 

Inmiddels is er een bedrag beschikbaar, waarvan jaarlijks een gedeelte besteed wordt aan de kinderen die van groep 2 naar 

groep 3 gaan, voor de beide basisscholen van Oosterland (tot de opheffing daarvan, ook voor de kinderen van de school in 

Sirjansland). Sinds vele jaren krijgen de leerlingen een klein bestek uitgereikt. Een leuk aandenken; sommige ouders 

hebben zelfs de besteksetjes nog die ze ooit zelf hebben gekregen!  

 

Dus hierbij wensen wij de kindjes die groep 2 gaan verlaten veel eetplezier met hun eigen bestek. En namens de ouderraad 

iedereen een fijne zomervakantie toegewenst! 

 

Met vriendelijke groet, Sonia Nelson 

 

 

Nieuws per groep 
Nieuws uit groep 1/2  

De laatste periode werkten we rondom het thema pizzeria/restaurant/ijssalon. Alle hoeken waren weer aangepast rondom 

dit thema. Zo konden we ijsjes en sorbets kopen bij onze ijssalon, werden er pizza’s gebakken en geserveerd in onze 

pizzeria in de poppenhoek en werden de nodige ijsjes gemaakt in de zandtafel. En uiteraard hebben we als afsluiter zelf 

pizza’s gebakken en opgegeten, ze waren heerlijk!! We leerden het lied ‘Ik ben een pizzabakker” en Jan kwam weer op 

bezoek om muziek te maken. Dit keer had hij een accordeon bij zich. Zo konden we een heus ‘keukenorkest’ vormen. Het 

waren smakelijke weken!   
  

mailto:m.gebraad@kibeo.nl
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Nieuws uit groep 3/5  

Dit bijzondere maar erg leuke schooljaar hebben we in groep 3/5 afgesloten met een voorstelling over Floddertje. De 

moeder van Finn heeft ons geschminkt. Bedankt namens alle kinderen! De ouders (en alle andere belangstellende) kunnen 

de voorstelling bekijken via de YouTube pagina van school.   

Het leukste van afgelopen schooljaar vonden de kinderen ons leesfeest, het schoolreisje en de voorstelling natuurlijk. 

De kinderen van groep 3 hebben van onze nieuwe biebjuf Gerdien een leestasje meegekregen voor in de zomervakantie. 

Zo kunnen de kinderen blijven lezen, wat erg belangrijk is.  
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Nieuws uit groep 4/6  
Nu het schooljaar bijna ten einde loopt, is het tijd voor een welverdiende vakantie. Het was een bijzonder schooljaar. Van 

de teleurstelling door het thuiswerken (2.0), tot de vreugde dat de scholen weer open mochten. Van online bingo, tot 

bingo in de klas. Van dromen van een uitje, tot een daadwerkelijk schoolreisje (op de valreep). Van online kindgesprekken, 

tot fysieke kindgesprekken waarbij je 

elkaar ‘gewoon’ in de ogen kon 

kijken. We hebben het met zijn allen 

voor elkaar gekregen, bedankt 

hiervoor. Ik wens iedereen een hele 

fijne vakantie toe en groep 6 alvast 

een prachtig schooljaar in groep 7. 

Evi en Amy wens ik een fantastisch, 

nieuwe, frisse start op de Meerpaal. 

En groep 4, tsja.. die mag ik volgend 

schooljaar weer gaan plagen, dus dat 

komt helemaal goed! ;)  

 

Groetjes, meester Martijn 

 

 

Ps. Nog wat tips voor de kinderen 

m.b.t. het lezen in de zomervakantie: 
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Nieuws uit groep 8 

De 2 kampdagen 
 

De eerste dag zijn we om kwart voor negen vertrokken naar het watersnoodmuseum. 
Dat was een beetje leuk en daarna zijn we gaan kanoën, 100 keer gecrasht ;p. 

 
 

Maar oké, we hebben het overleefd! 
Toen zijn we gaan BBQ bij de juf. En veel lol 

gemaakt en de speklap is in de brand 
gevlogen. 
 
 

De tweede dag zijn we nat geworden. Thijn had het koud. We hebben veel opdrachten 
gedaan. En ook heel veel lol gemaakt en ik zat vast op de wc. Ik heb Wesley naar de 

douches getrokken omdat hij zijn pak niet uit kreeg. En ik ben er achter gekomen dat je 
niet een milkshake kan leasen.  

 
Groetjes Kevin, samen met groep 8 
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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 

 
Studiedagen schooljaar 2021-2022 
Donderdag 14 oktober 2021: kinderen vrij 
Maandag 7 maart 2022: kinderen vrij  
Dinsdag 5 april 2022: kinderen vanaf 12.00 uur vrij  
Woensdag 8 juni 2022: kinderen vrij  
Dinsdag 5 juli 2022: kinderen vrij  
 
Bovenstaande studiedagen zijn voorlopig ingepland. Indien er wijzigingen zijn of extra afspraken, informeren wij 
u daar tijdig over. 
 
 
BELANGRIJKE DATA 

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

➢ 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 

 


