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Aan de ouders en/of verzorgers,
Algemene mededelingen
Team van de Oosterburcht
Er lopen dit jaar weer heel wat nieuwe mensen op onze school. Er zijn een
aantal nieuwe collega’s die zich in de nieuwsbrief voor de vakantie hebben
voorgesteld. Ook hebben we dit jaar weer hulp van stagiaires. Hieronder ziet u
wie er allemaal betrokken zijn bij het onderwijs aan uw kind.
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Act as One
Op vrijdag 10 september jl. hebben de kinderen van onze school, samen met 1500 andere leerlingen van SchouwenDuiveland, meegewerkt aan een animatie. Met dit project wordt er geprobeerd wereldwijd aandacht te vragen voor de
klimaatverandering en de roep om hier samen in op te trekken. Het filmpje van deze dag is te zien op:
https://youtu.be/sar2Nn_usJA. Meer informatie kunt u lezen op www.actasone.nl

Even voorstellen… meester Jacco
Hallo allemaal,
Misschien heeft u mij al zien lopen of heeft u mijn naam al gehoord van uw zoon of dochter. Mijn naam is Jacco Folmer,
afkomstig uit Nieuwerkerk en woonachtig in Zierikzee. Getrouwd met Els en vader van twee kinderen, een dochter Daphne
en een zoon Martijn.
Vanaf dit schooljaar vorm ik samen met (juf) Anique de directie van OBS De
Oosterburcht. Dat is voor mij een leuke en nieuwe uitdaging en een nieuwe
manier om directeur te zijn op een basisschool.
Wat is verder leuk en goed om te weten… in mijn studietijd heb ik al stage
gelopen op de Oosterburcht en ook mijn eindstage heb ik toen volbracht op de
Oosterburcht, dat was nog in de tijd van Meester Bolkenbaas. Wellicht kennen
sommige ouders, opa’s/oma’s mij nog uit die tijd.
Inmiddels ben ik werkzaam in het onderwijs vanaf april 1991, na mijn diensttijd
in 1990. Sinds januari 1999 ben ik werkzaam als directeur, waarbij ik tot en met
vorig jaar ook nog regelmatig les heb gegeven. De scholen waar ik heb gewerkt
zijn; OBS de Klimop, OBS ‘t Kofschip, OBS Duiveland Nieuwerkerk en Sirjansland en nog een korte tijd als interim op OBS de
Springplank te Noordgouwe.
Het werken op OBS De Oosterburcht ga ik combineren met het werken
op OBS Duiveland te Nieuwerkerk. En ik zie uit naar een fijne en goede
tijd op deze school.
Voorlopig zijn mijn vaste dagen op Oosterland, de woensdagmorgen en
de donderdag.
Tot zover maar even, groeten en tot ziens op school.
(Meester) Jacco Folmer.

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
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Nieuws van de medezeggenschapsraad
Even voorstellen… nieuwe MR-leden
Martijn Ernest
Mijn naam is Martijn Ernest en ik zal vanaf dit schooljaar plaatsnemen in de MR. Ik ben getrouwd
met Janita en vader van Julia uit groep 4 en Florian uit groep 2. Sinds 2013 wonen we in Oosterland
en voelen we ons hier helemaal thuis. Ik ben werkzaam als teamleider en adviseur Verkeer &
Mobiliteit bij de BAR-organisatie. Dit is een ambtelijke organisatie die werkt voor de gemeenten
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Ik hoop als MR-lid mijn bijdrage te kunnen leveren aan
de ontwikkeling van onze school. Zeker nu de gesprekken starten over de toekomst van het
onderwijs op Duiveland. Heb je vragen of wil je iets kwijt aan de MR, spreek me dan gerust aan op
het schoolplein of daarbuiten.
Bonny Uitterhoeve
Graag wil ik mezelf hierbij even voorstellen als nieuw lid van de MR op de Oosterburcht. Mijn naam is Bonny Uitterhoeve,
getrouwd met Peter en moeder van Senna in groep 5 en Madelon in groep 3 en samen wonen wij net buiten Oosterland.
Het lijkt mij erg leuk om via de medezeggenschapsraad meer betrokken te zijn bij het beleid van de
school en een positieve bijdrage te leveren aan de gang van zaken op de school van onze kinderen.
Zeker in deze onzekere tijd van corona, maar ook wat betreft de huidige ontwikkelingen met bijv. de
nieuwe huisvestingsplannen voor toekomstige kindvoorzieningen / scholen in Duiveland zal het
interessant worden hoe het zich gaat ontwikkelen.
Ik vind het fijn om meer betrokken te zijn bij de school, mee te kunnen denken over het beleid en
meer contact te krijgen met andere ouders en het team van leerkrachten. Hopelijk zal het komende
schooljaar weer iets normaler worden dan vorig jaar en kunnen we de basisschooltijd voor de
kinderen weer zo fijn mogelijk maken!
Groetjes Bonny, bonnyesprit@hotmail.com

Nieuws van de ouderraad
Bag2School
Wij willen alvast doorgeven dat er op 4 november a.s. weer kleding opgehaald wordt door Bag2School. Dus denk bij het
opruimen van je kledingkast aan ons. Voor iedere kilo bruikbare kleding, schoenen, lakens, dekens, handdoeken,
knuffelbeesten en handtassen (schoon, heel en compleet) ontvangen wij een leuk bedrag. Hiervan kunnen wij voor de
kinderen weer hele leuke dingen doen!

Reminder: Bijeenkomst kindvoorziening!
Samen bouwen aan de toekomst van onze kinderen
Onderzoek naar toekomstige kindvoorzieningen/scholen
voor 0-12 jaar te Duiveland (Nieuwerkerk, Oosterland en
mogelijk Dreischor)
Denk met ons mee! Meld u aan voor de informatieavond
van
woensdag 22 september van 19.00 - 22.00 uur in de
sporthal te Oosterland
We zien er naar uit u te ontmoeten en zijn benieuwd
naar uw wensen en ideeën. Deze avond wordt begeleid door Gerhard Jacobs van onafhankelijk bureau HEVO. Hij heet
iedereen welkom, leidt u door de bijeenkomst en maakt ruimte voor vragen. We zijn heel benieuwd naar uw ideeën. Stel
vooral al uw vragen. Daar zijn we voor bijeen.
We zien u graag op 22 september a.s., vanaf 19.00 uur zijn de deuren van de sporthal te Oosterland, Dr. Schutterstraat 3,
voor u open.
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Nieuws per groep
Nieuws uit groep 1/2
Wat was het fijn elkaar weer te zien! We zijn het schooljaar begonnen over het thema ‘Het kleurenmonster gaat naar
school’ (en samen, vriendjes, spelen, school).
We besteden extra tijd aan samenwerkopdrachten, het herhalen van alle afspraken, elkaar beter leren kennen, bespreken
hoe je op een goede manier kan samenwerken, ruzies oplossen, zorg voor elkaar en de spullen in de klas. Door een aantal
prentenboeken komen ook de vormen weer aan bod en we werken ook een beetje over monsters (wel lieve hoor, en ze
bestaan niet echt natuurlijk) Dat resulteerde in een prachtig groepswerk: Monsterland! We gaan er dus ook een
MONSTERLIJK leuk schooljaar van maken!!

Nieuws uit groep 3/4
We zijn goed van start gegaan in de eerste weken en hebben al hard gewerkt, maar ook veel gezellige dingen gedaan.
Groep 3 heeft de eerste letters geleerd en daarmee kunnen ze zelfs al kleine woordjes lezen en schrijven. Groep 4 heeft
naast het lezen en rekenen een begin gemaakt met taal. We werken rondom het thema ‘onder zee’. We hebben al filmpjes
gezien, verhalen gehoord en hebben rondom het thema geknutseld. Zo komt het thema steeds meer tot leven. We zijn ook
al met de bus naar de bioscoop geweest. Dat was een feestje!

Nieuws uit groep 5/6
Sinds dit schooljaar werken de kinderen van groep 5 en 6 met een leescircuit. Het doel hiervan is om op verschillende
manieren in aanraking te komen met lezen en zo de leesmotivatie zo hoog mogelijk te houden. Zo oefenen de kinderen het
toneellezen (lezen met verschillende emoties), zo veel mogelijk woorden lezen in 1 minuut, chillend lezen (in je eigen boek
lezen op een zitzak/bank) en er is ook altijd één moment in de week dat de kinderen bij mij zitten. Dan werken we in de
leesmethode, Estafette. Verder werken de kinderen in een werkboekje van de Kidsweek. Deze speelt natuurlijk in op het
lezen, maar de woordenschat staat hierin centraal (woorden als ontbossing, territorium, amper en lawine).
Ook hebben de kinderen ieder een eigen meetlint (van 150 centimeter). Iedere centimeter staat voor één hoofdstuk lezen
in een boek. Zo houden we bij hoeveel hoofdstukken er zijn gelezen. Ze kleuren zelf het aantal gelezen hoofdstukken.
Wanneer iemand zijn of haar boek helemaal uit heeft, dan mag het de kaft namaken van het boek met zijn of haar naam
erop. Al deze kaften hangen we op het raam en zo kunnen we zien hoeveel en welke boeken we dit schooljaar allemaal
hebben gelezen.
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Nieuws uit groep 7/8
In groep 7/8 was het best even wennen voor iedereen in de eerste weken. Er stond een nieuw gezicht voor de klas en Juf
Marcha was helaas nog niet op school. Inmiddels is Juf Marcha weer aan het werk op maandag en vrijdag.
We hebben al een aantal leuke dingen meegemaakt. De eerste vrijdag hebben we meegedaan aan het peilschaalproject
van Act as One in Zierikzee. We hebben allemaal het geslaagde resultaat kunnen zien. En vorige week vrijdag zijn we met
de bus naar de film Cloudboy geweest in Filmtheather Fizi in Zierikzee.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Zomervakantie 2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag en de vrijdag erna
Tweede Pinksterdag
Obasedag
Zomervakantie 2022

26 juli t/m 3 september 2021
25 oktober t/m 29 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari 2021 t/m 4 maart 2022
15 april t/m 18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 mei t/m 27 mei 2022
6 juni 2022
Nog niet bekend
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
➢ Start kinderboekenweek; woensdag 6 oktober 2021
➢ Fietsenkeuring; dinsdag 12 oktober 2021
➢ Studiedag; donderdag 14 oktober 2021
➢ Herfstvakantie; begint op 25 oktober 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
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