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Aan de ouders en/of verzorgers,

Schooljaar 2021-2022
19 oktober, nummer 2

ALGEMENE MEDEDELINGEN
Deze keer een wat kortere nieuwsbrief…
Studiedag 14 oktober jl.
Afgelopen donderdag hadden de kinderen een vrije dag vanwege een
studiedag van het team. We hebben o.a. gesproken over het analyseren van de
schoolgegevens, het wijzigen van de schrijfmethode en de pleinregels (zie
hieronder). Al met al kijken we terug op een geslaagde en productieve dag.
Inhoud
Algemene mededelingen
Nieuws van de OR

Pleinregels aangepast en vernieuwd
We hebben deze week de regels die we hebben op het schoolplein met de
kinderen besproken in de groepen. Wij delen deze ook graag met de ouders,
zodat iedereen hiervan op de hoogte is.

Nieuws van de MR

-

Nieuws van KIBEO

-

Nieuws van alle groepen
Belangrijke data

-

We blijven buiten tijdens het spelen. Wanneer je naar binnen wilt,
vraag je aan de pleinwacht of je even naar binnen mag.
We spelen niet in het fietsenhok.
Op het plein fietsen we niet, bij het hek stappen we af.
Wanneer er een bal op het dak komt, overleg je met de leerkracht van
groep 7/8. Kinderen gaan niet zonder toezicht op het dak.
Speelgoed dat je mee naar buiten neemt, neem je ook mee naar
binnen. De laatste groep controleert het plein.
Je stepje of skelter plaats je in het fietsenhok, spelen met je
step/skelter in de pauze is prima.
Als groep 1/2 buiten is, blijven we op ons eigen plein.
We gaan niet voorbij de bloembakken bij de kleuteringang.

Spelen op het plein na schooltijd! Afval in de vuilnisbak a.u.b.!
Na schooltijd wordt er vaak lekker gespeeld op het plein. Zolang het hek open
is, is dat geen probleem. Dat vinden we gezellig en het is natuurlijk een veilige
speelplaats. De afgelopen weken merken we helaas steeds meer dat er
“rommel” achterblijft op het plein.

Bijlage(n)
•

Zwem4daagse Laco
Schouwen-Duiveland

•

Bag2School

•

Schoolfruit en -groente
Wij wensen Linderburcht.

We vinden regelmatig lege blikjes, lege zakken van chips e.d. omdat kinderen
dit meenemen naar het plein. Volgens ons is dat niet nodig! Er staat een
vuilnisbak op het plein, speciaal bedoeld om afval in te gooien!
In de groepen besteden we hier met regelmaat aandacht aan, wilt u
bovenstaande ook nog eens met uw kind(eren) bespreken? Samen houden we
het plein schoon.
Bibliotheek Oosterschelde
Bibliotheek Oosterschelde heeft een nieuwsbrief gemaakt voor ouders met
daarin (lees)tips voor de Kinderboekenweek en handige informatie, speciaal om
de activiteiten van de bieb en natuurlijk het lezen te promoten:
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/33834/411240/925e905f2e3af72816cfbe4d

EU Schoolfruit en -groente
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het EU Schoolfruit- en
groenteprogramma. Dit betekent dat de kinderen van half november t/m half
april iedere week drie porties fruit en/of groente krijgen.
In de bijlage vindt u een EU Schoolfruit en -groente nieuwsbrief met meer
informatie.

We wensen jou heel veel
(leer)plezier op de
Oosterburcht
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NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
Bag2School
We hopen op donderdag 4 november a.s. weer heel wat kilo’s in te kunnen leveren voor Bag2School. Dus lever uw
bruikbare kleding, schoenen (per paar), beddengoed, handtassen, riemen en knuffels in op 1, 2 en 3 november in het
fietsenhok. Dat is op maandag, dinsdag en woensdag direct na de herfstvakantie. Alvast hartelijk dank!
Deze week krijgen de kinderen de Bag2School flyer mee naar huis met meer informatie. Zie ook de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De MR is ook weer van start gegaan. De eerste vergadering is achter de rug. In deze vergadering maakten we tijd om elkaar
door middel van een voorstelrondje beter te leren kennen, want met twee nieuwe enthousiaste MR-leden en een nieuwe
directeur werkt het prettiger als je elkaar een beetje kent. Tijdens deze vergadering hebben we het gehad over de
informatieavond van 22 september jl. en daarnaast meteen alle vergaderingen voor het hele jaar gepland.

NIEUWS VAN KIBEO
We zijn blij dat we de activiteiten van Kibeo en onze school ook weer kunnen oppakken. Begin deze maand kwamen de
Kibeokinderen samen met de juf van de peutergroep naar onze groep 1/2. Samen hadden ze een activiteit bedacht. Het
boek over de brandweer werd voorgelezen. We mochten de geluiden die werden
genoemd zelf maken en mochten van alles uitbeelden. Fijn dat
deze activiteiten weer kunnen. Er staan er nog heel wat gepland!
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 ALLE GROEPEN
Kinderboekenweek
De afgelopen weken hebben we gewerkt rondom het thema van de Kinderboekenweek: “worden wat je wil”. We zijn
gestart met een voorstelling door de leerkrachten voor de kinderen. In alle groepen is er gesproken over allerlei beroepen
en talenten, wat moet je ervoor kunnen/leren. We hebben geknutseld en ook gespeeld. In de groepen 1/2 waren ze echte
brandweermannen en ook hebben wij ons heerlijk laten verwennen en knippen in de kapsalon. Aanstaande vrijdag sluiten
we gezamenlijk deze Kinderboekenweken weer af.
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BELANGRIJKE DATA
➢
➢

Herfstvakantie; van 25 oktober t/m 29 oktober 2021
Start EU-Schoolfruit- en groenteprogramma; Half november

We wensen alle kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) een hele fijne HERFSTVAKANTIE!
We zien de kinderen graag op maandag 1 november weer terug op school.

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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