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KDV de Bosmuizen:
Hallo allemaal,
De vakantie is weer voorbij. Tijdens de vakantie hebben we leuke activiteiten gedaan op de
Bosmuizen. We zijn naar het Koepelbos geweest en de speeltuin in Havelte.
Daarnaast hebben we genoten van het mooie weer. Spelen met water en smullen van de waterijsjes.
Deze week zijn we gestart met thema Welkom. Tijdens dit thema staan de dagelijkse activiteiten van
de opvang centraal. De familiemuur wordt ook vernieuwd en natuurlijk worden al deze leuke
familiefoto’s in de kring bekeken. Vergeten jullie niet volgende week de foto’s mee te nemen? Naast
de familiefoto’s gaan we ook tasjes en huisjes knutselen en zingen we liedjes en leren we versjes.

Deze week zijn Sharon en Geraldine gestart met hun stages. Geraldine zal op maandag en dinsdag
op de bosmuizen zijn, Sharon op woensdag en donderdag en Femke maakt haar stage hier af en zal
de donderdagmiddag stagelopen op de Bosuilen en de vrijdag op de Bosmuizen. Welkom dames en
veel plezier bij ons.
In de vakantie zijn er ook kinderen jarig geweest. Thijmen, Elisa, Marin, Sylvan, Britt en Stijn.
Gefeliciteerd met jullie verjaardag. Siem is 4 jaar geworden en gaat nu naar school in Wolvega. Veel
plezier op school Siem.
Ploon en Matt zijn in de vakantie gestart op de bosmuizen. Fijn dat jullie bij ons komen spelen.

DALTON OBS de Oosterbrink:
De eerste schoolweek zit er alweer bijna op! Iedereen is weer met frisse energie van start gegaan en
langzaamaan begint iedereen zijn/haar draai weer te vinden. Het is voor iedereen natuurlijk weer een
beetje wennen, andere kinderen in de klas en nieuwe meesters op school. Wij gaan er met z’n allen
natuurlijk weer een spetterend mooi schooljaar van maken!

HVO, GVO en Filosofie
Op vrijdag 9 september om 09.30 uur starten de lessen HVO / GVO en filosofie voor groep 5 t/m 8.
De HVO lessen zullen gegeven worden door Margot Visser, de GVO lessen door Thea HoekstraWaikor, beide vakleerkrachten vanuit het dienstencentrum HVO/GVO. De filosofielessen zullen,
gegeven worden door juf Janneke en juf Esther.

Comperio & PRIMO samen verder onder de naam:
COMPRIX
Op woensdag 31 augustus heeft in de tuin van Huize Lindenoord
de officiële bekendmaking van de nieuwe naam van PRIMOOpsterland en Comperio plaatsgevonden. Niemand minder dan
Victor Mids heeft op geheel eigen wijze de nieuwe naam en het
logo bekend gemaakt. Vanaf 1 september gaan wij verder als
onderwijsstichting Comprix.

Ouderhulplijst
Bij de vorige weekinfo zat, als extra bijlage de ouderhulplijst. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze zo
spoedig mogelijk in te leveren bij meester Koen of de groepsleerkrachten? Wij rekenen ook dit jaar
weer op uw medewerking!

Oud papier
Het ophalen van oud papier is een belangrijke inkomstenbron
voor de OV, daaruit worden veel zaken zoals
Sinterklaasfeest, Musical, Sportdagen, Koningsdag, Cultureel
uitje en vele andere dingen betaald. Daarom worden alle
ouders ingedeeld. Het streven is dat iedereen 1 keer in de 2
jaar oud papier rijdt. De opbrengst per maand zit tussen de
€200,00 en €350,00. Daardoor kunnen we de Ouderbijdrage
laag houden.
Indien u aan de beurt bent en u kunt niet, zult u zelf voor vervangen moeten zorgen. Wel is het
prettig door te geven met wie u geruild heeft. Met deze weekinfo vindt u de oud papierlijst 2016-2017.
Noteer de datum vast in uw agenda.

Groep 1 en 2
Inloop:
Vanaf volgende week starten we in groep 1 en 2 weer met een inloop. We hebben het iets veranderd.
Op de maandag mogen de kinderen na 8.15 binnen komen. Het is dan de bedoeling dat ze op hun
stoel gaan zitten en een boekje gaan lezen. Ouders nemen kort afscheid net als op de andere dagen.
Op vrijdag mogen de kinderen ook na 8.15 binnen komen. Dan gaan ze aan hun gepland werk
beginnen. Ouders mogen dan even mee om te kijken en gaan met de bel weer uit de klas.
Speelgoed meenemen:
Dit schooljaar mogen de kinderen op maandag speelgoed mee naar school nemen als ze dat willen.
Dus niet meer op vrijdag zoals vorig schooljaar.
Zakelijke Ouderavond 11 oktober 2016.
Dinsdag 11 oktober zal de Zakelijke Ouderavond worden gehouden. Op deze avond zal de
Oudervereniging De Oosterbrink u een overzicht geven van het afgelopen jaar. Ook zullen er
bestuursverkiezingen worden gehouden. Albert Goettsch, Bea Moed en Aukje Jager zijn aftredend en
niet herkiesbaar. Daarom zijn wij als Oudervereniging op zoek naar 3 nieuwe kandidaten. Iedere
ouder met kinderen op de Dalton basisschool “De Oosterbrink” is bevoegd zichzelf kandidaat te
stellen. Lijsten met namen kunnen ingeleverd worden tot 1 uur voor de vergadering bij de voorzitter
van de OV, Jolande Punter. Na het zakelijke gedeelte van de avond willen we een ieder de
gelegenheid geven om onder genot van een hapje en een drankje kennis te maken met elkaar.

Infokalender:
Begin volgende week krijgen alle gezinnen een infokalender thuis. Hierin staat
belangrijke informatie over de school en een kalender met activiteiten,
verjaardagen en andere belangrijke data. Mochten er wijzigingen zijn/ komen in
de jaarplanning dan kunt u dit vinden in de weekinfo. U kunt deze dan op de
kalender overnemen.

Achtergebleven kleding:

Er ligt op school nog achtergebleven kleding van kinderen. Deze zijn voor de zomervakantie blijven
liggen. Zou u zo vriendelijk willen zijn om, indien u kleding mist van uw kind(eren), deze op te halen. U
kunt de kleding vinden in de groene bak, in de hal bij de hoofdingang 1 e deur links.
Vervoer gezocht voor groep 8 !!!!!!!!!
Op vrijdag 16 september zal er een sportdag plaatsvinden voor alle groep 8 leerlingen van stichting
Comprix aan een sportdag met als thema “Comprix in beweging”.
Voor de leerlingen uit Oost- en Weststellingwerf zal deze sportdag plaatsvinden in Wolvega en voor
de leerlingen in Opsterland in Gorredijk.
Voor het vervoer van de leerlingen van groep 8 zoeken wij nog 3 chauffeurs die de kinderen naar en
vanuit Wolvega willen vervoeren.
U kunt zich aanmelden bij meester Job of juf Esther. De sportdag begint om 8.45 uur en zal om
ongeveer 12.45/13.00 uur zijn afgelopen.

Continurooster
Ook dit jaar werken wij weer met een continurooster. De schooltijden zijn als volgt:
Maandag
08.30 – 14.15 uur
Dinsdag
08.30 – 14.15 uur
Woensdag
08.30 – 12.30 uur (groep 1 vrij)
Donderdag
08.30 – 14.15 uur
Vrijdag
08.30 – 14.15 uur
Het continurooster houdt tevens in dat alle leerlingen tussen de middag op school eten.
Tussen 12.00 en 12.30 uur wordt er in iedere klas gezamenlijk met de juf of meester geluncht.
Vanzelfsprekend hebben wij de voorkeur voor een gezonde lunch.
De pauze op de ochtend blijft gewoon 15 minuten, ook daar zien wij graag een gezonde hap.
Als de kinderen buiten zijn, is er altijd een pleinwacht op het plein.
Wilt u de leerlingen naast het normale aantal boterhammen ook, het liefst in een beker drinken
meegeven? Voor de kleine pauze is een stuk fruit of een boterham heerlijk.
Graag alle bekers en bakjes voorzien van naam.
In groep 1-2 zullen er elke dag (naast de eigen leerkracht) leerlingen van groep 7&8 aanwezig zijn om
te helpen tijdens het gezamenlijke lunchmoment. In de andere groepen is er één leerkracht aanwezig.
Wilt u ervoor zorgen dat het fruit en de maaltijd die u meegeeft net zoveel is als u anders thuis geeft
en klaar is om in 15 minuten op te kunnen eten? De leerkrachten hebben geen tijd om fruit schoon te
maken of boterhammen te smeren. Overgebleven boterhammen worden weer mee naar huis
gegeven, zodat u er zicht op houdt hoeveel uw kind heeft gegeten.

Gymnastiek schooljaar 2016-2017
De kleuters (groep 1 en 2) gymmen in het speellokaal op donderdag.
Zou iedereen de komende week ervoor willen zorgen dat de gymschoenen
weer op school zijn. De bakken waar ze in moeten staan in de klas.

De groepen 3 t/m 8 hebben twee gymlessen per week.
Ouders dienen er voor te zorgen dat de leerlingen in groep 3 t/m 8
gymkleding bij zich hebben, welke bestaat uit een gympakje of gymbroek
met T-shirt en gymschoenen. Turnschoentjes worden afgeraden.
De groepen 3 t/m 8 gymmen van 5 september 2016 t/m 20 april 2017
in de sporthal de Duker te Noordwolde. We gaan er met de bus heen.
Groep
3&4

Gymdag 1
Dinsdag 10.55 – 11.40 uur

Gymdag 2
Donderdag 10.55 – 11.40 uur

o.l.v. juf
Geesje

Bus vertrekt om 10.35 uur en is om
12.00 uur terug

Bus vertrekt om 10.35 uur en is om
12.00 uur terug

Dinsdag 12.45 – 13.30 uur

Vrijdag 13.10 – 14.00 uur

Bus vertrekt om 12.25 uur en is om
13.50 uur weer terug

Bus vertrekt om 12.50 uur en is om
14.20 uur terug

Dinsdag 12.45 – 13.30 uur

Vrijdag 13.10 – 14.00 uur

5&6
o.l.v. juf
Janneke

7&8

o.l.v.
meester
Job of
juf
Esther

Bus vertrekt om 12.25 uur en is om
13.50 uur weer terug

Bus vertrekt om 12.50 uur en is om
14.20 uur terug

ROOSTER BUITEN GYM
Groep 3 t/m 8 gymmen maandag 29 augustus 2016 t/m vrijdag 2 september 2016 en van maandag
24 april 2017 t/m vrijdag 14 juli 2017 op het sportterrein achter de school. Dan moeten de leerlingen
sportkleren en eventueel voetbalschoenen meenemen (gymschoenen mag ook).
Groep
3&4
5&6
7&8

Gymdag 1
Dinsdag 12.30 – 13.15
uur
Dinsdag 13.30 – 14.15
uur
Dinsdag 13.30 – 14.15
uur

o.l.v. juf Geesje
o.l.v. juf
Janneke
o.l.v. meester
Job

Gymdag 2
Donderdag 13.30 –
14.15 uur
Vrijdag 13.30 – 14.15 uur
Vrijdag 13.30 – 14.15 uur

o.l.v. juf Geesje
o.l.v. juf Janneke
o.l.v. juf Esther

De gouden weken
Deze week een kijkje in de gouden weken van groep 5/6.
We zijn deze week begonnen met leuke spelletjes om elkaar beter te leren
kennen. Zo hebben we een uitbeeldspel gedaan met onze hobby’s, een
stoelwissel spel met ‘ik hou van’ en al veel verteld over onszelf. Ook hebben
we allemaal een alles over mij vlaggetje gemaakt en opgehangen in de klas.
Donderdag zijn we bezig geweest met het maken van afspraken in groepjes.
We hebben doormiddel van woordspinnen nagedacht en opgeschreven hoe
we dingen willen hebben in onze klas.
Ook de verjaardagskalender met een persoonlijke foto is bijna af. Zo hebben
we toch al veel gedaan in de eerste week.

Conferentie:
Op woensdag 21 september is er voor alle medewerkers van Comperio & PRIMO een
taalconferentie.
Dit betekent dat op die dag alle kinderen vrij zijn.
Educatieve tijdschriften en computerprogramma’s
De leerlingen krijgen folders en brochures mee van diverse uitgeverijen. Uiteraard bent u tot
niets verplicht, maar wanneer u gebruik wenst te maken van deze aanbiedingen, dan kunt u
het bestelformulier rechtstreeks opsturen naar de uitgeverij (zie de brochures).

Luizen
I.v.m. ziekte zullen a.s. maandag de kinderen van groep 1 worden gecontroleerd op luizen/neten.

Parkeren
De eerste week zit er bijna op en het loopt over het algemeen
allemaal prima. Toch zien wij dat niet iedereen zich aan de
parkeerregels houdt. En dan hebben we het vooral over het
stukje Boijlerweg voor het Skoelebos.
Op het rode stuk mag niet geparkeerd worden en niet
gewacht worden op kinderen.
Het groene stuk is Kiss and Go (Tut en Erut, Laden en
lossen). Wil iedereen dit weer in zijn systeem zetten?
Namens de kinderen bedankt!
Vanaf de lantaarnpaal rechts naast de oprit van familie Pijlman (Boijlerweg 86, naast de school) tot
aan de lantaarnpaal bij het bankje voor het begin van het bos mag er niet worden geparkeerd, ook niet
stoppen voor laden en lossen van kinderen. Vanaf de lantaarnpaal voor het bos tot aan de oprit naar
de parkeerplaats mag er laden en lossen plaatsvinden (kiss and go). Ook op de oprit naar het
parkeerterrein en uitwijkhavens is een parkeerverbod.
Parkeren t.b.v. de school vindt plaats buiten deze zone en op het parkeerterrein achter de school.

Agenda
Wanneer
5 september
5 september
9 september
14 september
16 september
21 september

Wat
teamvergadering
Start gymlessen de Duker
Start HVO/GVO/Filosofielessen
Onderwijsevaluatie
Sportdag groep 8 leerlingen
Taal conferentie (kinderen vrij)

Wie
Team
Gr. 3 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Team
Groep 8
Team

Oud papier schema 2016-2017

Datum

Reserve

Voornaam

Achternaam

6-sep-16

Milan

Draaisma

18:00 uur

Julia

Slot

Hoe laat
14.30-16.00 uur
Zie rooster
9.30-10.15 uur
13.00 – 15.00 uur
Hele dag
Hele dag

Reserve

Eva

Aberson

4-okt-16

Florian

Doornik van

13:00 uur

Jessie

Serrarens

Sarah

Derks

1-nov-16

Ronja

Oostera

13:00 uur

Dorian

Westerlaan

Emma

From

6-dec-16

Jarno

Daatselaar van

13:00 uur

Noor

Vliet van der

Ilse

Goettsch

3-jan-17

Ilan

Meurs

13:00 uur

Jurre

Mulder

Laura

Mulder

7-feb-17

Sofie

Lodewijk

13:00 uur

Emily

Morgan

Lieke

Schippers

7-mrt-17

Isa

Russchen

13:00 uur

Madelief

Vries de

Nynke

Veenhouwer

4-apr-17

Storm

Bakker

18:00 uur

Ellart

Jongedijk

Laura

Boersma

2-mei-17

Laura

Sluis van

18:00 uur

Lieke

Tolman

Sophie

Donker

6-jun-17

Celine

Veenstra

18:00 uur

Gidion

Verboom

Sem

Spijker

Odin

Groen

Denise

Oukes

Eline

Swildens

Morres

Bruursema

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

4-jul-17
18:00 uur
Reserve
1-aug-17

18:00 uur
Reserve
5-sep-17
18:00 uur
Reserve

Joey

Jong de

Michal

Berg van den

Jayden

Betten

Demi

Blum

Veerle

Huisman

