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Aan de ouder(s), verzorger(s), 

 
 

Algemene mededelingen 

Nieuwe leerling 

Na de kerstvakantie is er een nieuwe leerling gestart in groep 1.  

Het is Aysel Hamada. We heten Aysel van harte welkom op de Oosterburcht en wensen haar veel leer- en 

speelplezier op onze school.  

 

Studiedag team de Oosterburcht: ‘Bloeitraining’ 

Op 31 januari jl. hebben wij onze eerste Bloeitraining gehad. Dit was een erg inspirerende dag. Het is een vervolg 

op de trainingen van the Move, die we eerder hebben gevolgd. De trainingen staan in het teken van de 

persoonsvorming van kinderen. Deze eerste bijeenkomst hebben we veel aandacht besteed aan de 

(kern)kwaliteiten. We hebben het gehad over hoe je deze goed kunt inzetten in de groep en we hebben oefeningen 

gehad in het herkennen van deze kwaliteiten en het benoemen ervan. De komende tijd gaan we natuurlijk al aan de 

slag met de eerste handreikingen vanuit de training. Deze sluiten mooi aan bij de groeikrachten waar we op onze 

school ook intensief mee werken. 

 

Schoolvoetbal 

Op woensdagmiddag 6 april a.s. vindt het kampioenschap schoolvoetbal van Schouwen-Duiveland plaats. Twee 

jongensachttallen van groep 5/6 en groep 7/8 spelen mee. Alle wedstrijden worden gespeeld op sportpark “Den 

Hogen Blok” in Zierikzee. De wedstrijden beginnen om 13.30 uur. Het speelschema is nog niet bekend. We laten u 

dat zo snel mogelijk weten, want het zou natuurlijk enorm leuk zijn als de jongens ook supporters langs de lijn 

hebben 😉.  

 

Schoolfotograaf 

Op maandag 14 februari jl. kwam de schoolfotograaf op school. Zodra de fotokaarten geleverd zijn, worden ze aan 

de kinderen uitgedeeld. U kunt zelf de foto’s bestellen. Alle informatie vindt u op de fotokaart. 

 

“Regioschool” nieuwbouw school(en) Duiveland 

Op woensdag 26 januari jl. heeft de volgende stap plaatsgevonden in het proces m.b.t. de eventuele nieuwbouw 

van school(en) op Duiveland. Deze stap bestond uit het voeren van een verkennend en informatief gesprek met 

ouders/verzorgers, MR leden, OR leden, leerkrachten en personeel van Kibeo, begeleid door medewerkers van het 

adviesbureau HEVO. 



 

Iedereen kon en mocht zijn of haar opmerkingen maken, vragen stellen enz. om zo een goed beeld te krijgen van 

wat er onder de ouders/verzorgers enz. leeft m.b.t. het onderwerp “een nieuwe school”. Het gesprek heeft 

plaatsgevonden in een goede sfeer en heeft weer voor handvatten gezorgd om verder te gaan in het proces. 

Later dit jaar staan nog diverse activiteiten rond dit onderwerp gepland, u moet hierbij denken aan bijvoorbeeld 

nieuwsbrieven, een enquête voor ouders/verzorgers, een informatieavond voor verenigingen en andere externen 

uit het dorp. Wordt vervolgd dus… we houden u op de hoogte. 

 

Nieuws van Kibeo 

Wist u dat… 

• Uw kind (0-12 jaar) met open armen wordt ontvangen door onze vaste pedagogische medewerksters? Het 

zijn: Marian, Jane, Emmy, Sanne, Suus en onze stagiaires Kim en Emma? 

• We nu werken aan het thema “Ik vind jou lief” en dat we eind maart en april tegelijk werken aan het thema 

“Muziek” met de groepen 1 en 2? 

• We bezig zijn om de BSO uit de breiden naar een lokaal zodat we meer gerichte activiteiten aan kunnen 

bieden, de kinderen kunnen spelen met leeftijdsgenoten, zelfstandig een activiteit kunnen ondernemen of 

juist lekker kunnen uitrusten van een drukke dag op school? 

• We dit jaar werken met een nieuw ouderportaal zodat we ouders op de hoogte kunnen houden, 

activiteiten kunnen delen en dat ouders zich makkelijk kunnen afmelden of berichten naar de leidsters 

kunnen sturen? 

  

Indien u vragen heeft over de peutergroepen, dagopvang of naschoolse opvang, kunt u contact opnemen met de 

vestigingsmanager van onze Kibeo. 

 

Met vriendelijke groet, 

Suus Maaskant | Vestigingsmanager | DrSchutterstraat@kibeo.nl | 0623104310 

 

Nieuws van de ouderraad 

15 jaar Nationale Pannenkoekendag! 

Ook dit jaar doen we weer mee met de Nationale Pannenkoekendag. Op donderdag 17 maart vieren wij, de 

leerlingen van de Oosterburcht en de bewoners van de Saele, pannenkoekendag. We eten dan een heerlijke 

pannenkoek en er wordt gezongen en gedanst. Kortom… het wordt een EXTRA feestelijke dag! 
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Informatie over Nationale Pannenkoekendag 

Dit jaar is het de vijftiende keer dat Nationale Pannenkoekendag in Nederland gevierd wordt. In 2007 is het 

begonnen met zo’n 60 deelnemende scholen. Inmiddels is Nationale Pannenkoekendag uitgegroeid tot een 

landelijke happening waaraan jaarlijks zo’n 1.500 scholen meedoen! Bijna 100.000 ouderen worden op deze dag 

door bijna net zoveel leerlingen verwend met zelfgebakken pannenkoeken. En elk jaar doen er weer meer scholen 

mee. 

 

Nationale Pannenkoekendag wordt elk jaar gevierd in maart 

Het is dé dag waarop kinderen pannenkoeken bakken voor ouderen. Dit jaar doen we het nog even anders in 

verband met corona. Laten we hopen dat we onze ouderen volgend jaar weer op de ‘normale’manier in het 

zonnetje kunnen zetten! 

 

Nog een paar leuke pannenkoekenweetjes  

Wist u dat… 

• er ook een pannenkoekplant bestaat? Deze bladeren hebben de 

vorm van pannenkoeken en zijn nu heel populair!  

• het recept voor pannenkoeken in de 12e eeuw door kruisvaarders 

werd meegenomen vanuit China en Nepal?  

• in Engeland, Ierland en Australië al eeuwenlang Pancake Day wordt gevierd op de dinsdag voorafgaand 

aan Aswoensdag (de eerste dag van de christelijke vastenperiode)?  

• we in Nederland sinds 2007 Nationale Pannenkoekdag vieren in maart? 

• pannenkoek tot 1995 werd gespeld als pannekoek? 

• de Amerikaanse pancake dikker is dan de Nederlandse pannenkoek 

• de Franse crêpe dunner is dan de Nederlandse pannenkoek? 

• Amerikanen pannenkoeken meestal bij het ontbijt eten i.p.v. 's avonds? 

• de grootste pannenkoek ooit maar liefst een diameter van 15 meter had en zo'n 3.000 kilo woog? 

• het wereldrecord zo snel mogelijk pannenkoeken opwerpen staat op 416 keer in 2 minuten? 

• het wereldrecord zo lang mogelijk pannenkoeken opwerpen staat op 3 uur, 2 minuten en 27 seconden? 

• het wereldrecord pannenkoeken stapelen in 2016 is verbroken door Chefkok James Haywood (maar liefst 

101,8 cm hoog!)? 

• het wereldrecord zo snel mogelijk pannenkoeken bakken staat op 80 pannenkoeken in 17 minuten? 

• zo'n 11.000 Nederlanders Pannekoek als achternaam hebben? 

• 1 op de 3 Nederlanders minstens 1 keer per maand pannenkoeken eet. 

• 89% van de Nederlanders de voorkeur geeft aan een zelfgebakken pannenkoek. 

• Nederlanders gemiddeld 3 of 4 pannenkoeken per keer eten. 



 

• 81% van de Nederlanders hun pannenkoek het liefst met stroop eet. 68% met poedersuiker en 56% met 

spek. 

• vrouwen gezien worden als de beste pannenkoekbakkers. 

 

Bag 2 School 

Begin april gaan we weer kleding inzamelen voor Bag2School. Denkt u bij de voorjaarsschoonmaak aan ons? 

 

Wat mag er WEL in de zakken: 

Schone kleding (zowel baby-, kinder- als volwassen kleding), schoenen (per paar, aan elkaar geknoopt of met tape), 

lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen, riemen en ceinturen.  

 

Wat mag er NIET in de zakken: 

Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. Enkele schoenen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, 

kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen. 

 

Graag inleveren in stevige zakken die goed dichtgebonden zijn! Vorige keer waren veel zakken kapot en/of niet 

goed dicht. Deze neemt de chauffeur niet mee. Aline en Sonia hebben daardoor heel veel werk gehad om alles in 

andere zakken te stoppen. Dus a.u.b. denk hier aan! 

 

Let op! 

Verdere details volgen later, zoals inleverdata e.d. Dus nog niets op school brengen a.u.b.! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In november hebben we 622 kg = € 186,60 opgehaald! 

 

  



 

Nieuws van alle groepen 

Groep 1/2 

Het is officieel winter al wil het buiten nog niet zo sneeuwen helaas!  

Maar bij de kleuters hebben we de winter lekker binnen gehaald! We hebben een winterwonderland gebouwd in 

het gymzaaltje en daar ook nog een poos gespeeld. We gebruikten scheerschuim als sneeuw om in te tekenen. 

Verder was er in de poppenhoek een echte aprés ski met een heuse ijsbaan met Koek & Zopie. En ook in de 

blokkenhoek worden prachtige winterlandschappen gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Groep 3/4 

Wat doen wij ’s middags als de weekplanner af is? 

• Muziek 

Met de muziekles zingen wij liedjes, dit doen we via het programma 123-zing. De liedjes gaan 

bijvoorbeeld over het verkeer of over keersommen. De muziekles duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. 

• Knutselen 

Tijdens het knutselen maken we leuke dingen samen met juf Ilse. Deze knutsels gaan nu over de winter. 

We hebben poppetjes en sneeuwvlokken geknutseld voor op het raam. Ook hebben we dit jaar 

geknutseld over de wereld. We hebben wereldbollen gemaakt van papier maché. We hebben getekend 

over Valentijnsdag, wat is jouw fantasie daarbij? Een aantal kinderen in de klas hebben hartjes geknutseld 

voor Valentijnsdag samen met juf Emma. 

• Kiezen uit de kieskast 

Wat zit er allemaal in de kieskast? Clicks, lego, magneten, knex, klei, blokken, enzovoort. De meeste dingen 

die in de kieskast staan zijn dingen om te bouwen. Hoe gaat dat in zijn werking? Je blijft zitten op je plek, 

de juf tikt je op je hoofd en je zegt waar je mee wilt spelen. Als je vriendje/vriendinnetje mee wilt spelen, 

steekt hij/zij zijn of haar hand op. 

• Tekenen/knutselen 

Als je niets wilt doen uit de kieskast mag je ook tekenen of knutselen. 

 

 

 

 

  



 

Groep 5/6 

Een paar weken geleden zijn alle klassen begonnen met de groeikracht Fantasie. Voor groep 5 en 6 horen daar de 

volgende 5 groeilevels bij: 

 
 

We proberen op verschillende manieren aandacht te besteden aan deze groeilevels. Ik doe dat ook heel vaak d.m.v. 

spelletjes. Storiez is bijvoorbeeld een spelletje waarbij je samen een verhaal vertelt aan de hand van plaatjes en een 

genre. Op een gegeven moment daagt 1 iemand de rest uit om het verhaal na te vertellen. Lukt dit ze? Natuurlijk 

zijn de Story Cubes een prachtig middel om de fantasie te prikkelen. Het zijn dobbelstenen, maar i.p.v. cijfers staan 

er plaatjes op. Zo kunnen de kinderen een verhaal schrijven/maken zonder dat ze weten hoe het verhaal af gaat 

lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Een ander spel, dat we met zijn allen hebben gespeeld, is Dix It. Ieder team heeft zes kaarten in handen en kiest, 

wanneer ze aan zet zijn, een kaart uit met een omschrijving (bijvoorbeeld “een boom in het donker”). De andere 

teams kiezen ook een kaart uit hun hand waarvan ze denken dat deze bij de omschrijving hoort. Zo ligt er van ieder 

team een kaart op tafel. Nu gaan alle teams stemmen welke kaart bij het team hoort die aan zet was. Lastig spel, 

maar dit roept de fantasie en creativiteit van de kinderen op. We gebruiken bijvoorbeeld ook de praatprikkels 

kaarten om te filosoferen. Vragen als “Is de ruimt af?” en “Kun je leven zonder bang te zijn?” komen dan voorbij en 

kinderen praten hier dan met elkaar over. 

 
 

Ook de verschillende experimenten bij Superkrachten voor in mijn hoofd helpen mee. Kinderen ontdekken de 

kracht van hun brein. De fantasie van kinderen is erg sterk aanwezig en door de experimenten proberen we het 

beste/mooiste in ze naar boven te halen. Tijdens de groeikracht genieten van het leren gaan we ook verder in op 

het durven dromen en welke babystapjes je al kunt doen. 

 
  



 

Bij Kanjer gaan we vooral in op durf te laten zien hoe je je voelt en aan te geven wanneer je de witte pet 

(=vertrouwen) even kwijt bent. Wat kun je doen om deze weer terug te vinden? Wanneer kinderen elkaar beter 

begrijpen, accepteren ze elkaar ook sneller. Daarbij gaan kinderen binnenkort ook aangeven hoe ze zich voelen als 

ze binnenkomen, maar ook wanneer ze weer naar huis toe gaan. Zo kun je makkelijker in gesprek gaan met een 

kind. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7/8 

Tostidag en soep 

We hebben tosti’s gebakken in de klas. Iedereen heeft super goed meegeholpen om dit goed te laten verlopen en 

de tosti’s waren heerlijk! Ook hebben we soep gekookt. Eerst moest iedereen natuurlijk helpen met het snijden van 

groente en daarna konden we proeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Voorleesweek 

In de voorleesweek hebben we elke dag een voorleesboek behandeld in de klas. Het thema bij de voorleesweek 

was gekoppeld aan de groeikracht Fantasie. We hebben fantasieverhalen geschreven, zelf de prenten gemaakt bij 

het boek ‘Tien overheerlijke juffen en meesters’, smoesjes verzonnen bij het boek ‘A funny thing happened on the 

way to school’ en zelf fantasiewoorden verzonnen bij ‘Het boek zonder tekeningen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de voorleesweek hebben wij het over veel dingen gehad. Een van die dingen waren fantasie woorden. We gingen 

in de grote zaal met verf en grote bladen fantasie woorden bedenken bijvoorbeeld: petate, loeloe, sat en doesnoes. 

Dit zijn een paar van onze fantasie woorden. Het was erg leuk om te doen omdat we leerzaam bezig waren en 

creatief moesten zijn tegelijkertijd. We hebben veel geleerd uit het boek met fantasie woorden wat ook een erg 

leuk boek is om uit voorgelezen te worden. De juf heeft het aan ons voorgelezen en wij vonden het echt heel erg 

leerzaam en interessant om naar te luisteren. 

- Vera en Amber 

 

We hebben het met de voorleesweek gehad over juffen en meesters die worden opgegeten door monsters. Het 

boek heet tien overheerlijke juffen en meesters. Het gaat over juffen en meesters die een reis maken en één voor 

één worden opgegeten door de monsters. Het verhaal staat ook op YouTube van de Oosterburcht. We hebben 

tekeningen gemaakt over het boek.  

- Gio 

 
  



 

Kernkwaliteiten 

We besteden in de klas aandacht aan de kernkwaliteiten van  

kinderen. We gaan hier de komende tijd ook nog mee verder.  

 

Iedereen heeft kwaliteiten. Kwaliteiten zijn bijvoorbeeld: positief,  

dapper, behulpzaam, zorgzaam, muzikaal, vrolijk, creatief, gezellig,  

betrouwbaar, sterk en beleefd. We hebben hier spelletjes mee  

gedaan bijvoorbeeld: We moesten blind een kaartje pakken en  

daar iets over vertellen. Op dat kaartje moesten we die dag gaan  

letten. En later die dag moesten we dan vertellen of het ging met  

het kaartje dat je had. En aan het eind van de dag hebben we nog  

over gepraat van welk kaartje heel goed bij jou past. Het was erg  

leuk om te doen we hebben ervan geleerd.  

- Lisa 

 

Bijlage(n) 

➢ SMWO – Voorjaarsvakantie Activiteiten Schouwen-Duiveland 

 

Belangrijke data 

➢ Voorjaarsvakantie; van maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022. 

➢ Studiedag; maandag 14 maart 2022. De kinderen zijn deze dag vrij! 

 

We wensen alle kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) een hele fijne VOORJAARSVAKANTIE! 

We zien de kinderen graag op maandag 7 maart a.s. weer terug op school. 

 

 

 

 

 


