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Eerste schoolweek peuterspeelzaal
De eerste schoolweek ik alweer voorbij. We hebben het deze week vooral gehad over de
leuke dingen die we gedaan hebben in de vakantie (vooral ijsjes eten werd veel genoemd
😄!!). Ook hebben we het gehad over het thema welkom. We hebben mooie rugtasjes geplakt.
ook hadden wij woensdag een afscheidsfeestje van Mirte, want zij gaat naar de Kinderkei.
Gelukkig zullen we haar op de groep wel blijven zien.
En we mogen een nieuw kindje welkom heten, namelijk Sil van Sluis. Sil komt op de
maandag en woensdag gezellig bij ons spelen.
Volgende week hebben we het over familie. Het zou heel leuk zijn als je een leuke foto hebt
van het gezin, zodat wij een familiemuur kunnen maken op de groep.
groetjes, juf Lisette

Dalton obs de Oosterbrink:

Weekinfo op donderdag:
Vanaf volgende week zal de weekinfo op donderdagmiddag worden verstuurd. De reden hiervoor is
dat meester Koen op vrijdag niet op school is en hij verantwoordelijk is voor het versturen van de
Weekinfo.
Mocht u stukjes willen aanleveren dan graag uiterlijk donderdagmiddag vóór 17.00 uur !

Juf Esther:
Juf Esther zal, totdat juf Nynke v.d. Heide terug komt van zwangerschapsverlof (14 november) op de
donderdagen ingezet worden, ter ondersteuning, in de verschillende groepen. Op die dag kan de
juf/meester van betreffende groep met administratieve en andere zaken voor de groep bezig.

Juf Geke stage groep 5/6
Hallo allemaal,
Ik ben Geke Schelhaas en ben 15 jaar. Ik zit op het Terra Wolvega en zit in de 4e klas van
het Groene Lyceum. Dit is een opleiding op havo/vwo niveau. We hebben alleen de basis

vakken. In plaats van bijvoorbeeld geschiedenis krijgen wij praktijk lessen. Dit jaar bestaat de
praktijk uit stage. Ik zal een half jaar stage lopen in groep 5/6 op de vrijdag.

Conferentie:
Op woensdag 21 september is er voor alle medewerkers van Comprix een taalconferentie.
Dit betekent dat op die dag alle kinderen vrij zijn.

HEK ontvreemd:
Afgelopen maandagochtend kwamen wij er achter dat het hek, dat het
schoolplein van de openbare weg scheidt, verdwenen is. Dit is
waarschijnlijk gebeurd in het afgelopen weekend (tentfeest). De kinderen
hebben gezocht in en om de school maar het hek was niet te vinden.
I.v.m. de veiligheid hopen wij dat het hek snel weer teruggevonden wordt
of dat er een nieuw hek wordt geplaatst.
Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie en ook bij de gemeente is een
melding gedaan.
Mocht u het (een groen gemoffeld ‘booghek, zien foto), ergens vinden dan
hopen wij dat u dit wilt melden.

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.

Informatie-avond
Elk jaar organiseert de leerkracht van uw kind een informatieavond voor alle ouders. Tijdens deze avond vertelt de
leerkracht wat de leerlingen gaan doen/leren en hoe hij of zij
dat allemaal gaat organiseren. Ook wordt er informatie
uitgewisseld over alles wat met die groep te maken heeft.
Op maandag 26 a.s september worden ALLE ouders van de
school uitgenodigd om te komen.
We beginnen de avond om 19.30 uur in de
gemeenschapsruimte met een algemene opening door meester
Koen.
Daarna, rond 20.00 uur, begint ronde 1, u gaat naar het lokaal
van uw kind (of 1 van uw kinderen) en daar legt de leerkracht

van uw kind(eren) uit waar het dit jaar met de groep aan gaat werken en vertelt de informatie die u
hoort te weten over die groep.
Om 20.45 uur is dit afgelopen en begint ronde 2, u kunt dan naar de leerkracht van uw andere
kind(eren) gaan. Om 21.30 uur is de avond afgelopen en sluiten we de avond met een hapje en
drankje af in de gemeenschapsruimte, tot 22.00 uur. Kunt u niet, meldt u zich dan af bij de leerkracht
van uw kind.

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.
Wij verwachten dat u zich afmeldt wanneer u verhinderd bent.

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 1e 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 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.

Gouden weken
Deze week een kort verslag van de activiteiten in groep 3 en 4. De eerste week na de vakantie
hebben we kringgesprekjes gehouden met als onderwerpen: jezelf voorstellen, je adres, je
lievelingskleur, je favoriete sport, hobby’s etc. We hebben woordkettingen gemaakt en spelletjes
gedaan, die met groepsvorming te maken hebben zoals: klop, klop wie ben ik en hoeveel kinderen
zitten er achter je. Dirigentje is een favoriet spel in onze groep. Het spel gaat als volgt: er gaat een
kind de klas uit en er wordt een dirigent aangewezen. Deze mag bewegingen maken en de groep doet
hem/haar na. Het kind komt terug en probeert te raden wie de dirigent is. Een leuke energizer tussen
de lessen door. Ook zijn we begonnen met het maken van een verjaardagskalender. Tenslotte: we
hebben het raam in onze klas versierd met een school vissen! Kom gerust eens voor of na schooltijd
een kijkje nemen.

JUMBO scholenactie:
Sparen voor je school
Als je schoolgaande kinderen hebt, weet
je misschien ook dat veel basisscholen
elk jaar met een beperkte begroting rond
moeten zien te komen. Om de school bij
jou in de buurt een handje te helpen, kun
je bij Jumbo sparen voor je school. De
scholen kunnen o.a. sparen voor een
nieuwe step, spellen, knutselmaterialen,
een zandbak of een klimrek.

Ook onze school doet aan deze actie mee!!!
Hoe werkt het?
 Tijdens de actieperiode ontvang je bij Jumbo bij elke besteding van 10 euro* een schoolpuntvoucher
met een uniek code.
 Op de actiesite kun je heel eenvoudig jouw punten toewijzen aan een deelnemende basisschool.
 Ook zie je op de actiesite op de aparte schoolpagina’s wat iedere school zou willen aanschaffen van
de gespaarde punten, bijvoorbeeld een nieuwe step, spellen of een voorraad knutselmaterialen.
* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen,
geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen,
loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en servicekosten.
Hoe meer punten de school van jouw keuze verzamelt, hoe groter het bedrag dat de school kan
besteden aan spel- en leermaterialen. Wanneer de spaarperiode is afgelopen, wordt per regio het
door Jumbo beschikbaar gestelde budget verdeeld over alle deelnemende scholen op basis van het
aantal ontvangen schoolpunten.

WIJ HOPEN DAT U ZOVEEL MOGELIJK PUNTEN WILT VERZAMELEN.
Wanneer u zelf geen tijd heeft om de schoolpunten digitaal aan ons toe te kennen, kunt u uw
vouchers ook in de ‘dropbox’ op school kwijt. De Dropbox staat in de gang bij het speellokaal.
Wij sparen voor buitenspeel- en gymmaterialen.

Luizen
Beste ouders/verzorgers,
Er zijn weer luizen geconstateerd, zowel in de boven- en onderbouw.
Graag zien we dat de meisjes met lang haar het vast dragen zodat er zo min
mogelijk kans is op uitbreiding. Mocht u bij uw kind luis constateren dan horen
wij dat graag, uiteraard gaan we hier vertrouwelijk mee om. U kunt dit melden
door een van de luizenmoeders te bellen of appen of u kunt het aan de
leerkracht melden.
Heeft u kind luis, geen paniek. Weet dat luizen goed te behandelen zijn met een luizenshampoo en
ons advies is kammen, kammen, kammen! Heeft u advies nodig bel gerust!
Janneke Jager 06-27881600
Miranda Bruursema 06-38927426
Manou Mulder 06-29486744
Carmen Oostra 06-15252297
Claudia Bambacht 06-21658667

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
9 september
14 september
16 september
21 september
26 september
5 oktober

11 oktober

Wat
Start HVO/GVO/Filosofielessen
Onderwijsevaluatie
Sportdag groep 8 leerlingen
Taal conferentie (kinderen vrij)
Informatieavond
Start Kinderboekenweek “Voor
altijd Jong
Creatieve voorstelling groep 7 &
8
Zakelijke ouderavond

13 oktober
14 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek
Start herfstvakantie (t/m 23 okt)

5 oktober

Oud papier schema 2016-2017

Wie
Groep 5 t/m 8
Team
Groep 8
Team
Alle ouders
“team & leerlingen

Hoe laat
9.30-10.15 uur
13.00 – 15.00 uur
Hele dag
Hele dag
Vanaf 19.30 uur
Vanaf 8.30 uur

Ouders, leerlingen, team
Team, alle ouders OV &
MR
Leerlingen en team

‘s avonds

Datum
4-okt-16
1-nov-16
6-dec-16
3-jan-17
7-feb-17
7-mrt-17
4-apr-17
2-mei-17
6-jun-17
4-jul-17
1-aug-17
5-sep-17

een van de ouders of verzorgers
Florian van Doornik/ Jesse Serrarens
Ronja Oostera/ Dorian Westerlaan
Jarno van Daatselaar/ Noor van der Vliet
Ilan Meurs/ Jurre Mulder
Sofie Lodewijk/ Emily Morgan
Isa Russchen/ Madelief de Vries
Storm Bakker/ Ellart Jongedijk
Laura van Sluis/ Lieke Tolman
Celine Veenstra/ Gidion Verboom
Odin Groen/ Denise Oukes
Morres Bruursema/ Joey de Jong
Jayden Betten/ Demi Blum

reserve
Sarah Derks
Emma From
Ilse Goettsch
Laura Mulder
Lieke Schippers
Nynke Veenhouwer
Laura Boersma
Sophie Donker
Sem Spijker
Eline Swildens
Michal Berg van den
Veerle Huisman

tijd
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

