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

 
 

Algemene mededelingen 

Nieuwe leerling 

Deze maand is er een nieuwe leerling gestart in groep 1. Het is Sanne 

Verloo, het zusje van Maikayla in groep 5. We heten Sanne van harte 

welkom op de Oosterburcht en wensen haar veel leer- en speelplezier 

op onze school.  

 

Meivakantie en vrije dagen 

Op vrijdag 22 april wordt Koningsdag gevierd en daarna om 14.30 uur start de meivakantie.  

 De meivakantie is van maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei.  

 Donderdag 26 en vrijdag 27 mei is het hemelvaartweekend.  

 Maandag 6 juni is Tweede Pinksteren.  

 Op woensdag 8 juni is er weer een studiedag. 

 

Bijlagen 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u: 

- Een overzicht van SMWO en de activiteiten die zij organiseren in de meivakantie. 

- Een herinnering van de ouderbijdrage 2021-2022 

- Het vakantierooster 2022-2023 

 

Nieuws van Kibeo 

En toen waren er eindelijk weer versoepelingen. En daar hebben we gelijk gebruik van gemaakt met ons 

gezamenlijk thema: Muziek. 

• We hebben een boekje meegelezen in de kring bij juf Petra. 

• We hebben muziek gemaakt en beluisterd met ‘Jan’. 

• En we hebben samen met groep 1 en Kibeo juf Bionda gedanst. 

Wat fijn dat we weer gezamenlijke activiteiten kunnen doen! 

 

  



 

Daarnaast kunnen we vertellen dat de BSO nu in het toneellokaal gevestigd is en dat we daar na 

schooltijd gebruik van maken. 

 

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 

Herinnering ouderbijdrage 

Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief vindt u een herinnering voor de ouderbijdrage. Deze is nog niet door 

alle ouders/verzorgers voldaan. Wilt u het eens nakijken a.u.b.? 

 

Bag 2 School 

Begin april is er weer kleding ingezameld voor Bag2School. Deze keer is de opbrengst niet om iets aan 

te schaffen voor onze eigen school, maar doneren we de opbrengst aan Oekraïne. Er is 291 kilo 

ingezameld met een waarde van € 87,30. Dit gaat naar: Inzameling (medische) goederen voor Oekraïne 

vanuit - Steunactie 

  

 

 

 

 

 

  

mailto:DrSchutterstraat@kibeo.nl
https://steunactie.nl/actie/inzameling-medische-goederen-voor-oekraine-vanuit-tholen/-8423
https://steunactie.nl/actie/inzameling-medische-goederen-voor-oekraine-vanuit-tholen/-8423


 

Nieuws van alle groepen 

Groep 1/2 

Lente/Pasen bij de kleuters  

Eindelijk mooi lenteweer! Dus hebben we een paar keer buiten gegymd (met eierdozen zelfs), 

geschilderd met veertjes i.p.v. een kwast, de bloembakken gevuld met violen, bloembollen onderzocht 

en uitgeplozen, paaseieren versierd met van alles en zijn we druk geweest met onze papier-maché 

‘hippe kippen’. Dat was een hele klus maar wat zijn ze mooi geworden! 

 

 
 

 

  



 

Groep 3/4 

In de klas werken we nog steeds volgens een vast schema. Groep 4 start de ochtend altijd in de grote 

zaal en groep 3 in de klas. Hier krijgen zij veel uitleg. Na de kleine pauze werken beide groepen in het 

klaslokaal aan de plantaak. Om 11 uur gaat groep 3 met juf Ilze een leerspelletje doen waardoor groep 

4 in alle rust kan lezen. Op woensdag mag groep 3 altijd nog even in de hoeken spelen bij de kleuters. 

De middag staat altijd in het teken van vakken zoals zwemmen, gymmen, godsdienst, muziek of crea.  

 

We kunnen echt merken dat de corona bijna weg is, want we kunnen naast het harde werken ook weer 

veel leuke dingen doen. Zo hadden we afgelopen weken pannenkoekendag, muziekweek, 

kinderkunstweek en paasknutselen gehad en binnenkort volgen weer de koningsspelen. Ook komen er 

weer mensen langs zoals de biebjuf en een vrachtwagenchauffeur die iets komt vertellen over de dode 

hoek. Daarbij is het fijn dat we deze activiteiten samen met andere klassen kunnen doen en we ook 

weer samen kunnen spelen op het plein. Het is leuk om te zien hoe goed dat samen spelen weer gaat. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Even voorstellen… 

Wij zijn Elise Schoe en Gerdien Verboom en via de Bibliotheek Oosterschelde zijn wij aan de school van 

uw kind(eren) verbonden als voorlees- en leesconsulent. Wellicht heeft u al eerder van ons gehoord, 

maar na het zwangerschapsverlof van Elise en de maatregelen omtrent Corona, vonden wij het fijn om 

weer even zichtbaar bij u te zijn. 

Elise zal vooral samenwerken met de kinderopvanglocatie en kleuterklassen en Gerdien met de groepen 

3 t/m 8. Het voornaamste doel van ons werk op school is kinderen leesplezier te brengen, waardoor 

kinderen (weer) meer gemotiveerd raken om te gaan lezen. De kinderen leren o.a. over de verschillende 

boeken soorten, ze leren hoe ze een geschikt boek voor zichzelf kunnen kiezen en natuurlijk krijgen ze 

veel boekentips. En niet alleen van ons, vooral ook van elkaar, want daar raken ze nog het meest 

enthousiast van. Naast activiteiten in de klas nemen we ook de schoolbibliotheek onder de loep en 

bekijken we wat er nodig is om de collectie up to date te maken. Ook voor de leerkrachten kunnen we 

iets betekenen. Samen kunnen we bijvoorbeeld kijken hoe zij zelf leesplezier nog meer onder de 

aandacht kunnen brengen bij de kinderen en ook voor u als ouder zijn er mogelijkheden. 

Mocht u meer willen weten of misschien heeft u een specifieke vraag, dan u kunt altijd een bericht 

sturen naar g.verboom@bibliotheekoosterschelde.nl & e.schoe@bibliotheekoosterschelde.nl Je kunt 

ons ook volgen op Facebook: Gerdien LEEST en Voorleesconsulent Elise 

Vriendelijke groet, 

Gerdien Verboom & Elise Schoe  

  

 

 

 

 

 

  



 

Bijlage(n) 

➢ SMWO – Meivakantie Activiteiten Schouwen-Duiveland 

➢ Schoolvakantierooster 2022-2023 

➢ Herinnering ouderbijdrage 2021-2022 

 

 

Belangrijke data 

➢ Meivakantie: van maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022 

➢ Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022. De kinderen zijn deze dag vrij!  

➢ Tweede Pinksteren: maandag 6 juni 2022. De kinderen zijn deze dag vrij! 

➢ Studiedag; woensdag  8 juni 2022. De kinderen zijn deze dag vrij! 

 

 
 

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

We zien de kinderen graag op maandag 9 mei weer terug op school. 

 

 

 

 

 


