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Aan de ouder(s), verzorger(s),
ALGEMENE MEDEDELINGEN
Eerste weken van het schooljaar achter de rug
Inmiddels zijn de eerste weken van het schooljaar achter de rug en staat de herfstvakantie alweer voor
de deur. We kijken terug op een paar goede eerste weken, waarin o.a. Kanjertraining centraal stond en
staat en we al diverse nieuwe keuzes hebben gemaakt als team.
Voor meester Jacco en Juf Maartje is het ook een goede start geweest, bij hen lukt het inmiddels goed
om af te stemmen en zo toch samen voldoende op de Oosterburcht aanwezig te zijn. Daarnaast ervaren
zij de samenwerking met het team als erg plezierig. Dat is dan ook een compliment aan het team, want
zij hebben in de afgelopen twee jaar nu toch “aan drie directieleden” moeten wennen.
Tenslotte is het fijn dat ze door de inloopmiddag en de informatieavond al veel ouders hebben ontmoet
en gesproken, en (opnieuw) de betrokkenheid en hulp van ouders mochten ervaren. Dat is fijn en
belangrijk binnen ons onderwijs! We kijken als team dan ook vol vertrouwen naar het schooljaar dat
voor ons ligt.
Heeft u een vraag of opmerking? Laat het ons dan vooral weten zodat we uitleg kunnen geven en/of
samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Ouder- informatieavond goed en fijn verlopen
Afgelopen donderdagavond 13 oktober, kon er na drie jaar weer een ouder- informatieavond
plaatsvinden. Met een mooi aantal aanmeldingen en dus aanwezige ouders kon de avond beginnen.
Bij binnenkomst eerst even koffie of thee, waarna Meester Jacco de avond opende, iedereen welkom
heette en daarna het laatste nieuws over de school meedeelde.
Vervolgens was het tijd om een keuze te maken in welke groep men een kijkje wilde nemen. Het was
mooi om te zien dat iedere leerkracht diverse ouders op bezoek had en zodoende op een fijne manier
hun verhaal kwijt konden.
We kijken terug op een geslaagde avond, iedereen bedankt voor het komen en ouderraad nogmaals
bedankt voor het verzorgen van de koffie en de thee. (In de Parro app zijn nog wat foto’s geplaatst.)

Snappet op OBS de Oosterburcht
Op de ouder- informatieavond heeft Meester Jacco het ook al verteld, maar voor diegenen die er niet
waren… Volgende week worden op school nieuwe Chromebooks afgeleverd, van het bedrijf Snappet.
Snappet is een digitaal leerplatform dat we op de Oosterburcht gaan gebruiken. Het wordt de
vervanger van Gynzy. De vakken die we ermee kunnen geven zijn rekenen, taal en spelling.
Waarom stappen we over?
Ervaring op andere scholen leert dat Snappet o.a. fijner werkt, overzichtelijker is voor leerlingen,
leerkrachten en ouders en de hardware is meer betrouwbaar. Het besluit is genomen na onderzoek op
andere Obase scholen, voorlichting en presentatie.
Na de herfstvakantie kunnen we er dan mee aan de slag en we gaan u dan ook regelmatig voorzien van
informatie of uitleg over dit medium. Wordt vervolgd dus.

Privacy voorkeuren
Enkele weken geleden vroegen wij u uw privacy voorkeuren door te geven in Parro voor dit schooljaar.
Nog niet alle ouders hebben dit gedaan. Wij gaan er vanuit dat u akkoord gaat als u geen voorkeur

opgeeft.
Op onze school laten wij u vaak met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten,
schoolreisjes en lessen. Ook delen wij gegevens van leerlingen aan instanties die onderzoeken doen
onder basisschoolleerlingen zoals o.a. de bibliotheek, het CBS en de GGD.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar
geen invloed op, maar wij vragen nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het plaatsen en delen van
beeldmateriaal op sociale media.
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw kinderen te bespreken. Als u uw keuze thuis
bespreekt, dan weten ze zelf waarvoor en waarom er wel (of geen) toestemming gegeven is.
U kunt uw voorkeur aangeven via Parro tot en met de herfstvakantie 2022. Wanneer u deze voorkeuren
in de loop van het schooljaar wilt herzien, dan kan dit via de leerkrachten.

Nationaal schoolontbijt – 11 november 2022
Het Nationaal Schoolontbijt is een landelijk ontbijtevenement met als missie een gezond ontbijt, elke
dag en voor ieder kind. In de ontbijtweek krijgen kinderen in heel Nederland een gezond ontbijt en een
leuke les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk een
goed ontbijt is en wat je ‘s ochtends het beste kunt eten.
Het ontbijtpakket wordt samengesteld volgens de richtlijnen van de Schijf van Vijf en bevat een keuze
aan gezonde ontbijtproducten. Bij het ontbijtpakket ontvangen scholen voor alle groepen aansprekend
lesmateriaal. Zo wordt ontbijten nog leuker en beter! U leest er meer over in de bijlage.

Batterijen
Lege batterijen? Lever ze in bij ons op school. Goed voor het milieu én voor onze school. Want voor
elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt de school een geldbedrag. Dit geldbedrag besteden wij
aan schoolartikelen. Hoe meer ingezamelde batterijen, hoe hoger het geldbedrag is dat onze school
ontvangt.
Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen worden door Stibat ingezameld en gerecycled. Van de
metalen uit deze batterijen kunnen nieuwe producten worden gemaakt zoals pannen, fietsen, kranen en
dakgoten! Wilt u meer weten over lege batterijen? Kijk op www.legebatterijen.nl
In de bijlage kunt u lezen wat wel en wat niet in de batterijbox mag.

Uitnodiging Scholieren Mosselloop 12 november 2022
Op 12 november 2022 vindt de jaarlijkse mosselloop plaats in het bos bij Burgh-Haamstede.
Alle scholieren van 6 t/m 12 jaar worden van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
De kinderen lopen twee rondes van 500 meter, in totaal een afstand van 1 km.
De start van de scholierenloop is vanaf 12.00 uur, elke 10 minuten start een nieuwe groep:
12:00 uur

Meisjes 6/7/8 jaar

→

12:10 uur

Jongens 6/7/8 jaar

12:20 uur

Meisjes 9/10 jaar

→

12:30 uur

Jongens 9/10 jaar

12:40 uur

Meisjes 11/12 jaar

→

12:50 uur

Jongens 11/12 jaar

13:00 uur

Prijsuitreiking in het bos

Alle kinderen krijgen een herinneringsmedaille bij de finish en de eerste drie van elke categorie
ontvangen een winnaarsmedaille (goud/zilver/brons). Naast de prijzen voor het hardlopen is er ook
een prijs voor de school met de meeste deelnemers! Doe jij ook mee? Meld je dan aan! In de flyer
(bijlage) vind je meer informatie… Succes!

Wandel Bootcamp
Er is een nieuwe beweegactiviteit in Oosterland! Sinds kort zijn zij gestart met wandelbootcamp.
Wandelbootcamp is een lage intensiteit bootcamp. Tijdens de wandeling doe je verschillende
spierversterkende oefeningen samen met je groep. Als beginner is dit een leuke les om mee te starten.
Je bent samen met anderen en je krijgt instructies van een ervaren trainer. Wil jij het een keer proberen?
Stuur dan een bericht naar 06-13803193, een e-mail naar info@vencerasport.com of kom een keer
langs! Uiteraard is iedereen welkom dus neem je buurvrouw, je buurman, je vriend of vriendin mee en
kom samen in beweging.
Locatie:
Dag:
Tijd:

verzamelen voor SV Duiveland, Oosterland
Donderdag
13.00 – 14.00

(Let op, de outdoor fitness is hierdoor komen te vervallen)

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

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
Even voorstellen…
Het schooljaar is al weer een aantal weken van start, dus ook wij van de OR. En we beginnen dit jaar al
goed… we hebben twee leuke moeders gevonden die ons komen versterken!
Graag stellen zij zich aan jullie voor:
Ik ben Ramona Postma.
Ik ben moeder van drie jongens. De oudste is Milan. Hij zit in groep 5.
De middelste is Levi. Hij zit in groep 3. En de jongste is nog gezellig thuis,
dat is Jaxx van 18 maanden. Ik hoop van harte dat we er met z’n allen een
leuk jaar van maken!
Ik ben Marie-lene de Kunder.
Mijn twee dochters Chayenne (groep 5) en Lindy (groep 2) zitten met
veel plezier op deze school. Ik hoop mijn steentje bij te dragen aan de OR en
er samen een leuk schooljaar van te maken.
De OR hoopt er samen met de leerlingen, leerkrachten en met jullie ouder(s)/verzorger(s)
een leuk schooljaar van te maken!
Groetjes van de OR
Katja, Desiree, Aline, Ramona en Marie-lene,
juf Petra en juf Sanne

Bag2School
Het is weer zover… tijd om de kasten op te ruimen.
Bag2School komt op dinsdag 15 november langs school om alle zakken weer op te halen.
Vanaf maandag 14 november worden de zakken verzameld in het fietsenhok. Inleveren kan op
maandag van 8:30u tot 8:45u en van 14:30u tot 15:00u en op dinsdagochtend tot 8:45u.
Let op! Alles graag in stevige, goed dichtgeknoopte zakken!
Wat mag er WEL in de zakken
Schone kleding (baby, kinder en volwassen), schoenen (per paar aan elkaar vastgemaakt),
lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen en riemen.
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.
Wist je trouwens dat we € 0,30 per kilo ontvangen?
Dus je begrijpt, we hopen op heel veel kilo’s!

NIEUWS VAN ALLE GROEPEN
Groep 1/2
Een nieuw schooljaar betekent een nieuwe groep, er zijn kinderen weg en ook weer bij. Daarom deze
tijd veel aandacht voor ‘de gouden weken’. We deden veel extra samenwerkopdrachten, hebben veel
prentenboeken gelezen over vriendjes en gesprekjes over aardig doen. De hoeken hadden ook een
gouden tintje: in de zandtafel konden ze met behulp van een zeef edelstenen en goudstukken zoeken.
Op de mandalatafel werden mooie kunstwerken gelegd van goud en er werd een heel groot gouden
kunstwerk gemaakt: de kinderen van groep 1 schilderden de ondergrond, de kinderen van groep 2
hebben het verder beplakt en versierd.

Groep 3/4
De kop is eraf. We zijn voor ons gevoel nog maar net gestart en dan is het alweer vakantie. In de eerste
weken heeft ook groep 3/4 veel aandacht besteed aan de gouden weken. We deden veel spelletjes om
elkaar te leren kennen, we stelden klassenregels op en we waren natuurlijk ook creatief bezig met goud
en glitters. We hebben het ook gehad over samenwerken en met dit thema hadden we een leuke
spelletjesmiddag. Natuurlijk blijven we ook nu nog aandacht besteden aan hoe we (lief) met elkaar
omgaan.
Groep 3 kan al de eerste woordjes lezen en schrijven. Wat gaat dat snel. Bij rekenen hebben we veel
aandacht besteed aan de getallen tot 20. Juf Ilze heeft veel spelletjes gedaan met de getalkaartjes,
zowel buiten als binnen.
Groep 4 heeft veel nieuwe vakken erbij gekregen zoals taal, spelling en begrijpend lezen. Dit is best
even wennen, maar het gaat al erg goed. Bij rekenen hebben we het over de getallen tot en met 100.
We hebben ook al een begin gemaakt met de tafels.

Groep 5/6
Aankomende week starten we met de nieuwe groeikracht: omgaan met gevoelens. We zullen middels
experimenten en andere opdrachten meer te weten komen over de 5 b’s: bah (afkeer), bang, bedroefd,
boos en blij. Het is ook de bedoeling om binnenkort samen de film ‘Binnenstebuiten’ met elkaar te gaan
kijken. Deze film geeft op een humoristische manier weer wat er allemaal in je hoofd afspeelt (qua
emoties) en hoe de verschillende gevoelens met elkaar in conflict raken of juist elkaar
helpen/versterken. A.s. vrijdag hebben we ook met de verschillende groepen de tweede
spelletjesmiddag over de emoties. Tijdens deze spelletjes gaan we kijken hoe goed de kinderen zich in
kunnen leven in de gevoelens van de ander… Zijn ze al empathisch genoeg of is dit een onderdeel om
vaker te oefenen? Uiteraard krijgen de kinderen ook een huiswerkopdracht mee die met deze
groeikracht te maken heeft ;-). Bij Kanjertraining gaan we hier ook verder op in.

BIJLAGE(N)
➢

Batterijen – Verantwoord inzamelen van batterijen op school.

➢

Nationaal schoolontbijt – Altijd een gezond ontbijt

➢

Mosselloop 2022

BELANGRIJKE DATA
➢

Herfstvakantie: van maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022.

➢

Studiedag: dinsdag 29 november 2022 – alle kinderen zijn vrij!

➢

Sinterklaas: maandag 5 december 2022.

➢

Kerstviering: donderdag 22 december 2022.

We wensen alle kinderen en hun ouders een hele fijne vakantie!

