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

 

 

ALGEMENE MEDEDELINGEN 

Nieuwe leerlingen 

 

Afgelopen periode is er een nieuwe leerling gestart in groep 1. Het is 

Ivan Alhaji. We heten Ivan van harte welkom op de Oosterburcht en 

wensen hem veel leer- en speelplezier op onze school.  

 

Nieuwsbrief volgend schooljaar 

Omdat er veel nieuws en informatie doorgegeven wordt via Parro, maken we volgend schooljaar alleen 

nog een nieuwsbrief vóór iedere schoolvakantie. Dus voor de herfstvakantie, kerstvakantie, 

voorjaarsvakantie, meivakantie en de zomervakantie. Dat zijn er nog vijf op het hele schooljaar. 

 

Afscheid juf Anique, juf Marian en meester Rafaël 

Zoals u allen vorige week heeft kunnen lezen in een aparte brief van ons bestuur, gaat juf Anique vanaf 

volgend schooljaar weer volledig terug naar ’t Kofschip in Zierikzee. Deze week nemen we afscheid van 

haar en wensen haar natuurlijk succes en plezier op ’t Kofschip.  

 

Ook juf Marian gaat stoppen op de Oosterburcht. Zij kon meer gaan werken op de Meerpaal en gaat 

dat ook doen. Met het werk op Oosterland erbij zou het teveel worden. Ook voor juf Marian geldt dan, 

dat zij kan werken op één school. Juf Marian, ook jij veel succes en plezier op de Meerpaal. 

 

Tenslotte gaat ook meester Rafaël stoppen. De meester had een tijdelijke onderwijsassistentaanstelling 

op onze school, gekoppeld aan groep 7 en 8. Dat werk stopt nu en dus stopt de meester ook. Hij gaat 

volgend jaar de Pabo doen. Wie weet zien we hem nog eens terug als stagiair. Veel succes op de Pabo 

Rafaël! 

 

Voor alle drie geldt natuurlijk… heel erg bedankt voor jullie inzet voor de Oosterburcht en een goede 

vakantie gewenst. Groeten van het team van de Oosterburcht. 

 

  



 

Nieuws van Kibo 

Wat hebben we de afgelopen weken een plezier gehad. De kinderen mochten zelf aangeven welke 

activiteiten ze graag wilden doen op de BSO. Zo hebben we elke week wat leuks kunnen doen o.a. 

zaadjes geplant, ijsje gemaakt en opgegeten, bioscoopmiddag, koekhappen, modderdag, 

spelletjesmiddag, waterspelletjes en pyjamafeest. 

Ook hebben we ons zomerfeest eindelijk kunnen vieren en hebben we gelijk onze 

verbouwde tuin feestelijk geopend met allerlei hapjes en was kinderburgermeester Silke 

aanwezig.  

We merken dat de vraag voor de BSO toeneemt, dus hebben jullie interesse voor het volgend 

schooljaar kom vrijblijvend langs, dit kan door contact op te nemen met onze klantenrelatie.   

We wensen alle kinderen een fijne vakantie toe en veel plezier op de 

vakantiemix!  

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 

  

mailto:DrSchutterstraat@kibeo.nl


 

NIEUWS VAN ALLE GROEPEN 

Groep 1/2 

Bij de kleuters zijn we al een poosje in zomerse sferen: Er kan gekampeerd worden in de huishoek, er 

worden ijsjes verkocht in de ijswinkel, er worden schelpjes gezocht in de zandtafel en ook mooie 

kunstwerken gemaakt met schelpen! En als we geen zin hebben om te koken, kunnen we lekker uit eten 

bij de pizzeria! Zo komen we langzamerhand in vakantiestemming! 

 

  



 

Groep 3/4  

  

  



 

  



 

  



 

 Groep 5/6 

Het schoolreisje van groep 5 t/m 7, de Akkermans! 

 

Het was ochtend en de schooldag begon. Iedereen kwam binnen, behalve Mustafa. Die was helaas ziek! 

Toen ging iedereen naar buiten, de huifkar in. Die zat achter de tractor. Het duurde een uur, maar we 

konden ondertussen lekker snoep eten. Iedereen had namelijk lekker snoep meegenomen! Als iemand 

naar de toilet moest, kon hij het even in de bosjes doen. Toen we aankwamen, gingen we gelijk het 

doolhof doen. Het was wel een beetje moeilijk. Het was namelijk ook met codes (zoeken). Na het doolhof 

gingen we even rusten, maar niet voor lang! We stapten gelijk op de steppen om naar de kano's te gaan. 

Het was 2 km, maar het leek wel 4 km. Toen we bij de kano's kwamen, kregen we instructie. En daarna 

gingen we in groepjes in de kano's. We botsten soms tegen dingetjes aan, maar we hebben het goed 

gedaan! Daarna weer terug op de step en nog lekker poffertjes gegeten. Na een uurtje in de huifkar, 

kwamen we weer aan in Oosterland. Het was een gezellig avontuur! 

 

Liefs,  

Senna, Maikayla en Estelle 

 

 

 

  



 

Groep 7/8 

De afgelopen tijd hebben we weer allerlei leuke en bijzondere dingen gedaan. De kinderen hebben zelf 

stukjes geschreven over wat ze gedaan hebben en hoe ze het hebben ervaren. 

Het watergevecht – 17 juni 

Je mocht je waterpistool meenemen en in de middag mag je mensen nat gaan spuiten. En er was ook 

een zone waar je niet mocht spelen en dat was het speelpleintje. We vonden het heel leuk!  

Bas en Xandor  

Schoolreis groep 5/6/7 – 7 juli 

Met het schoolreisje van groep 5, 6 en 7 zijn we naar Akkermans Leisure & Golf in de Heen geweest. We 

werden gebracht en gehaald door de vader van James en Jesse in de huifkar. We hebben een escape 

doolhof gespeeld, gestept, gekanood, gespeeld en poffertjes gegeten. Gelukkig wisten we het droog te 

houden tussen de buitjes door en was het een gezellige dag! 

 

We hadden er heel veel zin in we gingen namelijk naar Akkermans. In de huifkar luisterden we muziek. 

We deden er een doolhof die best moeilijk was en daarna gingen we met ouderwetse steppen naar de 

kano`s en we gingen weer terug met de steppen en daar hebben we poffertjes gegeten. Toen zijn we 

weer terug gegaan met de huifkar.  

Jesper en Jiyang 

Musical – Het laatste level 

Datum: 19 juli een musical op dinsdag. Was eerst moeilijk maar het ging steeds beter. Het gaat over 

Parijs. Het gaat over een gezin uit Nederland en een kind dat de finale van een game gaat spelen. Wij 

hebben er zin in! 

Sil en Munir 

Schoolkamp groep 8 – 13 t/m 15 juli 

Nadat we op woensdag waren uitgezwaaid door de ouders zijn we op de fiets naar de camping in 

Kamperland gegaan. We fietsten over de kering en zijn onderweg ook naar het strand geweest. Nadat 

alle tenten waren opgezet hebben we pannenkoeken gebakken en een spel gespeeld. De volgende 

ochtend gingen we met de pont naar Veere, daar werd uiteraard de snoepwinkel bezocht. Na de lunch  

  



 

gingen we met de pont terug en bezochten we een aquapark en gingen we kajakken. Terug op de 

camping kon iedereen zich douchen en opfrissen waarna we lekker een frietje en ijsje gingen eten. 's 

Avonds zijn er kampshirts gemaakt, spelletjes gespeeld en natuurlijk de spooktocht. Dat was spannend! 

Op de laatste ochtend werden alle tenten ingepakt en toen alles in de bus zat konden we vertrekken. 

Op de terugweg gingen we nog naar het zwembad en aten we een ijsje. We hebben het naar onze zin 

gehad, maar we waren ook erg blij om weer thuis te zijn!  

 

Op de camping de vlasschelf was het superleuk. We gingen de eerste dag fietsen, we deden er de hele 

dag over. De volgende dag gingen we eerst naar een waterpark met springkussens op het water. En nog 

kanoën . En we hadden nog bij een snackbar gegeten. En de laatste dag gingen we als verrassing nog 

naar een zwempark bij de Roompot.  

Xavi en Milan 

 

We waren met een groepje van 8 op kamp geweest naar Kamperland. We waren met 6 kinderen en met 

2 juffen. We hebben super ver gefietst over de kering. Toen we eindelijk aankwamen bij de camping 

moesten we eerst de spullen uit de bus halen die daar voor ons gebracht waren en toen gingen we de 

tenten opzetten. Na een hele lange tijd waren we eindelijk klaar toen hebben we een beetje ons eigen 

ding gedaan. Rond 11 uur gingen we allemaal slapen. De volgende dag gingen we naar een aquapark 

en hebben we gekayakt het was heel leuk. De laatste dag hebben we de tenten weer afgebroken en alle 

spullen weer ingepakt. Toen moesten we weer terug naar huis fietsen, onderweg zijn we naar een heel 

leuk zwembad geweest, we zijn daar ongeveer anderhalf uur geweest en toen zijn we weer verder gaan 

fietsen. Deze keer over de Zeelandbrug. Toen we weer thuis aan waren gekomen stonden al onze 

ouders daar. Het was een stik leuk kamp om niet te vergeten! 

Vera 

 

  



 

STAGIAIRES 

Onze stagiaires waren er deze week voor het laatst. Wat hadden wij dit jaar enthousiaste meiden die er 

voor gingen! We willen Cynthia, Kim en Emma heel erg bedanken voor hun hulp op onze school en de 

leuke activiteiten die zij hebben uitgevoerd met onze kinderen.  

We wensen hen alle drie succes op de volgende school en we hopen hen als collega in de toekomst 

nog eens te zien. Heel erg bedankt! 

 

Ook volgend jaar zijn er stagiaires die op onze school komen leren en ons assisteren. Zij starten pas in 

de tweede week. De leerkracht van de groep zal hen voorstellen in een parrobericht.  

 

  



 

AFSCHEID 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, neem ik afscheid van de Oosterburcht. Ik ben in een vreemde 

periode (corona) gekomen en dat was een rare binnenkomer.  Een jaar later veranderde er op directie 

gebied op ‘t Kofschip een en ander, waardoor Jacco mij kwam helpen op de Oosterburcht.  

Door meerdere wijzigingen, onder andere ook weer op het gebied van directie op ‘t Kofschip, is er 

binnen Obase in overleg voor gekozen dat ik mij komend jaar richt op ‘t Kofschip. Een besluit die ook ik 

met pijn in mijn hart heb genomen. Want vanaf dag 1 voelde ik mij zeer welkom op de school, in het 

team en ook bij de kinderen.  

 

Het team van de Oosterburcht heeft hart voor de kinderen, ze zien de kinderen en willen het allerbeste. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat het team voortzet wat is ingezet; het zijn immers echte kanjers. Binnen 

de school bruiste het van kwaliteiten en talenten, bij kinderen, team en ouders. Laat deze zien, zoek ze 

op en zet ze in. De kinderen van de Oosterburcht hebben mij daar al veel van laten zien, daarin liggen 

mooie mogelijkheden voor de toekomst!  

 

De leuke herinneringen neem ik mee!  

En natuurlijk voor iedereen een fijne en zonnige vakantie.  

 

Vriendelijke groeten, 

Anique  

 

  



 

BIJLAGE(N) 

➢ SMWO – Zomervakantie Activiteiten Schouwen-Duiveland 

➢ Bibliotheek Oosterschelde – Vakantielezen.nl 

➢ Bibliotheek Oosterschelde – Nieuwsbrief voor ouders 

➢ Bibliotheek Oosterschelde – Flyer Zomeractiviteiten 

➢ Nieuwsbrief Duiveland Oost – Zomer 2022 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

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

We wensen alle kinderen en hun ouders een hele fijne vakantie! Op maandag 5 september is de 

school weer open en hopen we alle kinderen weer uitgerust op school te zien. 

 

 

  



 

➢  

Energie over? 

Dans er op los! 

Hoeveel ijsjes heb jij gevonden in 

deze nieuwsbrief? Vergeet je deze 

niet mee te tellen? 

    Zoek de vijf verschillen tussen de twee plaatjes… 


