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

 

 

Algemene mededelingen 

Nieuwe leerlingen 

Afgelopen periode zijn er twee nieuwe leerlingen gestart in groep 1. Het zijn 

Verena de Zeeuw en Lynn Bestebreurtje. We heten Verena en Lynn van harte 

welkom op de Oosterburcht en wensen hen veel leer- en speelplezier op onze 

school.  

 

Laatste schoolweken 

We zijn inmiddels aangekomen bij de laatste schoolweken van het schooljaar 2021-2022. Er staan nog 

een aantal activiteiten op het programma: 

 

Voortgangsgesprekken 

Vanaf week 27, de week van maandag 4 juli zijn er voor alle groepen voortgangsgesprekken. U krijgt 

daarvoor binnenkort een uitnodiging.  

 

Eindmusical groepen 7 en 8 

De kinderen van de groepen 7 en 8 zijn druk aan het oefenen voor de eindmusical. Deze vindt plaats op 

dinsdag 19 juli a.s. De ouders van deze groepen krijgen hiervoor nog een uitnodiging. 

 

Eindfeest en laatste schooldag 

Het eindfeest met alle groepen wordt gehouden op donderdag 21 juli a.s. Vrijdag 22 juli is de laatste 

schooldag. De kinderen zijn dan om 12.00 uur uit. 

 

Groepsindeling 

De groepsindeling voor het volgend schooljaar is bijna rond. We zijn bezig met de laatste besprekingen. 

Wanneer het plaatje compleet is, delen we dit zo spoedig mogelijk met u. 

 

  



 

Nieuws van alle groepen 

Groep 1/2 

Bij de kleuters zijn we de afgelopen periode bezig geweest over insecten en dan vooral over de vlinder. 

We hebben zelfs een vlinderbak in de klas! We hebben gezien dat de rupsen heel veel aten en steeds 

groter werden. Daarna veranderden ze in een cocon en we hebben zelfs een paar keer in het echt 

gezien dat er een vlinder werd geboren! We hebben ze vrijgelaten bij onze bloembakken. 

Verder hebben we vlinders geschilderd, insectentuintjes geknutseld, insectenhotels gebouwd in de 

blokkenhoek en natuurlijk zijn we buiten steeds aan het speuren. Erg leerzaam allemaal! We krijgen er 

geen genoeg van… 

 

  



 

Groep 5/6 

Deze week beginnen de kinderen aan de groeikracht plannen en organiseren. De groeilevels voor groep 

5 en 6 die hierbij horen zijn: 

• Als ik een taak ga uitvoeren, dan pak ik de spullen die ik nodig heb.  

• Ik houd mijn eigen werkplek en lade netjes 

• Als ik huiswerk heb, dan lever ik dat voor de afgesproken tijd en plek in (1 keer per week maak- 

en leerwerk). 

• Als ik een opdracht maak, dan zorg ik dat mijn werk er netjes en verzorgd uit ziet.  

• Als ik taken heb gekregen, kan ik daar zelfstandig aan starten en ik weet wat ik moet doen als ik 

niet verder kan en als ik klaar ben. 

 

Er wacht ons na plannen en organiseren nog 1 groeikracht: doelgericht gedrag. De andere 6 

groeikrachten hebben de kinderen inmiddels beoordeeld in hun portfolio.  

 

 
 

  



 

Groep 7/8 

In de afgelopen periode heeft groep 7/8 veel spannende, leuke en bijzondere dingen gedaan op school. 

De kinderen hebben er zelf een kort stukje over geschreven.  

 

Zwerfvuilactie 

Groep 5, 6, 7 en 8 van de Oosterburcht was daar en de Bogermanschool ook. We kregen allemaal een 

knijper, een vuilniszak en een vest. We waren allemaal in verschillende groepen ingedeeld. Iedere groep 

moest naar een andere plek toe. Toen we klaar waren kregen we allemaal chips en drinken. 

Jiyang en Jesper 

 
 

Maakorkest bij meester Pascal 

 
Het is een muziekleraar. 

Het is super leuk, je leert hoe je muziek moet maken. En je mag een instrument kiezen die je gaat  

  



 

spelen en dan krijg je een opdracht. Bijvoorbeeld: Erge gebeurtenissen. Daar moet je dan een verhaal 

van maken. 

Met muziekklanken en hoe je een gitaar en viool moet vasthouden. Hoe de muziekinstrumenten heten. 

Iedere dinsdag eind van de dag hebben we les. Je mag in groepjes samenwerken dan krijg je eventjes 

de tijd om je liedje te oefenen en dan op het einde mogen we omstebeurt het liedje laten horen. 

Munir, Xavi, Jayden 

   
 

 

 

Verkeersexamen 

We gingen van school op de fiets op weg naar Bruinisse om ons praktijkexamen te halen. Toen we er 

eenmaal waren kregen we een hesje en je mocht een ronde door Bruinisse gaan fietsen. Op heel veel 

punten waar je langs kwam fietsen stonden mensen die gingen controleren of je je wel aan de regels 

houdt. Bijna iedereen heeft het gehaald.  

Sil en Daan 



 

Schoolvoetbal 

Schoolvoetbal was een leuke belevenis. Het was geweldig. We waren eerste in het Schouwse 

schoolvoetbal. En derde in het kampioenschap van het Zeeuwse. Het was een heel mooi avontuur om te 

beleven en ik denk ook voor de kinderen die meededen. We zijn er zeker trots op! 

Milan en Gio 

 

De iep eindtoets  

We hadden twee toetsen 1 van begrijpend lezen en 1 van rekenen. We hadden van alle twee delen van 

de toetsen. We vonden het moeilijker bij rekenen dan bij begrijpend lezen. We mochten allemaal 

kauwgom kauwen en we mochten ook lolly`s eten. Iedereen had gewoon zijn niveau. Dus iedereen was 

blij. 

 

  



 

Boerderijbezoek  bij juf Jeanine 

 

We zijn op de fiets naar de boerderij geweest we hebben een speurtocht gedaan en overal gekeken 

zoals: de trekkers, sorteermachine, combine enz… 

En aardappels geschild en dan in een frietsnijder en vervolgens hebben we de friet gegeten in een 

puntzak met mayonaise. De speurtocht was zeer leerzaam en leuk. Het was een leuk dagje op de 

boerderij. 

 

Bas en Xandor 

    
 

 

Belangrijke data 

➢ Volgende nieuwsbrief: week 29 

➢ Afscheidsavond groep 8: dinsdag 19 juli 2022 

➢ Eindfeest: donderdag 21 juli 2022 

➢ Laatste schooldag: vrijdag 22 juli 2022; kinderen vrij om 12.00 uur 

➢ Zomervakantie: van maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 


