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Aan de ouder(s), verzorger(s),
Algemene mededelingen
Corona update
Tsja, de school gaat dicht, de vakantie is eerder begonnen, we hebben een soort déjà-vu met vorig jaar! We hopen
dat iedereen de opvang heeft kunnen regelen, maar vooral dat we op 10 januari 2022 weer gewoon door kunnen
gaan met ‘gewoon’ school. Deze week is er wel noodopvang, daarvan heeft u eerder al bericht ontvangen. Verder
geen nieuws behalve wat al eerder is gecommuniceerd.
Gelukkig hebben we vrijdag nog een lekker kerstontbijt genoten op school. Mede dank daarvoor aan de ouderraad,
die voor de boodschappen zorgde. We werden deze morgen zelfs bezocht door een heuse Kerstman.
Kerst- en nieuwjaarsgroet
We wensen alle leerlingen, ouders/verzorgers, andere betrokkenen en bekenden
van OBS de Oosterburcht, ondanks corona, toch een hele fijne vakantie, goede
kerstdagen en een mooie start van het nieuwe jaar.
Tot ziens in 2022!
Oproep deelname gesprek “Nieuwe school”
Eind vorige week verstuurden we u een nieuwsbrief m.b.t. de nieuwbouw van de scholen op Duiveland. Daar stond
ook een oproep in om deel te nemen aan een gesprek op locatie. Wilt zich opgeven voor dit gesprek, dan kunt u
mailen naar j.folmer@obase.nl of a.volkeri@obase.nl

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 alle groepen
Groep 3/4

Groep 5/6
Hoi allemaal,
Afgelopen maanden zijn wij als groep en als school druk bezig geweest met onze groeikr8en. Deze ‘krachten’ 💪
zetten wij in om ons persoonlijk te ontwikkelen. Zo zijn wij gestart met concentreren, hebben we daarna het
doorzetten ‘aangepakt’ en zijn we net voor de vakantie begonnen met het samenwerken. Iedere groeikracht
bestaat altijd uit 5 aanknopingspunten (groeilevels). Wat is samenwerken precies? Wanneer kan iemand zich goed
concentreren? Hoe kun je zien dat iemand doorzet? Daar praten we veel met de leerlingen over en hebben de
juffen en de meesters ook in kaart gebracht wat zij nu precies belangrijk vinden (en kunnen verwachten van hun
‘kinderen’). Daarbij zit er ook een opbouw vanaf groep 1/2 t/m groep 7/8. De vijf ‘groeilevels’ bij samenwerken in
groep 5 en 6 zijn:

Het is aan de leerkracht om bruikbare materialen te gebruiken om de groeilevels te oefenen. Hier hebben we het
ook veel met elkaar over. Een spelletje spelen kan al erg bijdragen om bepaalde vaardigheden te oefenen (en het is
nog leuk ook!). In groep 5/6 werken we ook veel met de experimenten / oefeningen uit het boek ‘Superkracht voor
in je hoofd’. In dit boek zitten veel aanknopingspunten met onze groeikra8en. Er zitten zelfs opdrachten in om met
de ouders te doen en eindchallenges om met de hele klas te volbrengen.
Je ziet dat de kinderen de groeikr8en steeds vaker gaan koppelen aan bepaalde situaties. Een leerling kwam er
bijvoorbeeld achter dat hij soms te veel om zich heen zat te kijken tijdens een spelletje en daardoor wat minder
‘scherp’ was tijdens het spelen. Ook was er een leerling die ‘mijlenver’ achter stond bij een spelletjes, maar toch
bleef doorgaan. Twee beurten later had hij het spelletje zelfs gewonnen! Ook tijdens bijvoorbeeld het rekenen
komen kinderen lastige sommen tegen, maar geven ze niet op door het opnieuw te doen of hulp te vragen.
Bij het samenwerken heb ik de laatste paar weken gemerkt dat het echte gevoel van ‘samen iets doen’ nog lastig is

voor de kinderen. Ze werken wel samen, maar soms nog wat langs elkaar heen. Daarom gaan we na de vakantie
ook goed kijken naar de verschillende taken die je kunt verdelen als je een samenwerkingsopdracht gaat doen. Zo
heeft iedereen een bepaalde inbreng en verantwoordelijkheid voor een positief proces.
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