
Oosterhuizen,  29 september 2017 

 

Geachte ouders / verzorgers, 

 

Zoals u misschien al heeft kunnen lezen, houden wij woensdagmorgen 11 oktober een Open 

dag.  

 

U bent van harte welkom om onze school ’in bedrijf’ te zien. Leerlingen van groep 8 kunnen 

een rondleiding geven. 

 

Onderstaand schema geeft aan wanneer er wat in welke groep te zien is.  

Het vergemakkelijkt misschien uw keuze. 

 

 

 

 

 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en zien u graag op woensdag 11 oktober. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team o.b.s. Oosterhuizen 

 

Groep 1 / 2 Grada van Duyn  Groep 3 Sigrid Klaassen 
8.30 u. -     9.00 u. kring  8.30 u. –     9.30 u. 3 lezen  Lijn 3 

9.15 u. -   10.15 u.  gym  9.30 u. –   10.00 u.  rekenen 

10.15 u. - 10.30 u. eten en drinken  10.00 u. – 10.15 u.  eten/drinken 

10.30 u. - 10.45 u. pauze  10.15 u. – 10.30 u.  pauze 

10.45 u. - 11.45 u.  plannetje*   10.30 u. – 11.00 u.  spelling  

11.00 u. - 12.15 u.  Techniek  11.00 u. – 12.15 u. Techniek 

*Boekjes uitzoeken bij juf Dinie     

     

     

Groep 4  Dorien de Haan  Groep 5/6  Leon Timmer 
  8.30 u. -   8.45 u. lezen  8.30 u. – 9.00 u.  lezen 

  8.45 u. -   9.00 u. lezen + Ralfi  9.00 u. -  9.45 u. rekenen 

  9.00 u. - 10.00 u. rekenen  9.45 u. -  10.15 u.  spelling 

10.00 u. – 10.15 u.  eten/drinken  10.15 u. – 10.30 u.  eten/drinken 

10.15 u. – 10.30 u.  pauze  10.30 u. – 10.45 u.  pauze 

10.30 u. – 11.00 u.  Engels  10.45 u. – 11.00 u. taal 

11.00 u. – 12.15 u.  Techniek  11.00 u. – 12.15 u. Techniek 

     

     

Groep  7/8  Marvin van Veldhuizen    

8.30 u. – 8.45 u.  lezen    

8.45 u. – 9.30 u.  taal/spelling    

9.30 u. – 10.30 u. rekenen    

10.30 u. – 10.45 u. pauze    

10.45 u. – 11.00 u.  voorlezen    

11.00 u. – 12.15 u.  Techniek    


