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Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de week:
23 september Odin Groen (gr. 3)
27 september Sven van Weert (gr. 2)
29 september Wouter Zuil (gr. 6)

Allemaal van harte gefeliciteerd !!

Weekinfo op donderdag:
De weekinfo zal 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 !

Ouderhulplijst
De ouderhulplijst zal komende week definitief gemaakt worden. Mocht u de ouderhulplijst nog niet
hebben ingevuld, zou u dit dan zo spoedig mogelijk willen doen? In de bijlage treft u het format zodat
u deze kunt invullen en inleveren bij de leerkrachten van uw kind(eren).
Op maandag hangt er bij beide ingangen van de school een ouderhulplijst, u kunt ook deze invullen.

Informatie-avond
Elk jaar organiseert de leerkracht van uw kind een informatie-avond
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 19.45 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. Ouders die (ook)

kinderen in groep 8 hebben worden vriendelijk verzocht om bij ronde 1 de informatie in groep 8 bij te
wonen.
Om 20.30 uur is dit afgelopen en kunt u even een kopje koffie/thee nemen. Om 20.45 uur 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.

Gouden Weken groep 7 & 8:
Hallo allemaal,
Ieder schooljaar begint hetzelfde maar toch anders. Voor
mij een nieuwe start op een nieuwe school, met nieuwe
collega’s en nieuwe kinderen. We zijn nu alweer 3 weken
naar school geweest en ik begin me al een beetje thuis te
voelen. Mijn lokaal voelt elke week meer eigen. Ik heb het
idee dat de kinderen mij al leren kennen. Ook voor hun is
er heel wat veranderd. Ze hebben een (nieuwe) meester
en een juf maar toch is er veel anders. In het kader van de
Gouden weken zijn wij bezig geweest met het voorstellen
van een klasgenoot. De kinderen zijn aan elkaar
gekoppeld door de website groepjesmaker. Dit betekent
dat de computer op willekeur groepjes maakt. Hierdoor ontstonden tweetallen van kinderen die nog
niet of nooit samen een opdracht hebben gemaakt. Van te voren werd hier door enkele kinderen al op
gereageerd, dit wordt vast niks. Het leuke van het werken met een voor jou niet zo bekend persoon is
dat dit soms anders gaat dan verwacht. Na de voorstelronden kwamen er daardoor positieve reacties
over de samenwerking. Mooi zo. Tevens ben ik tijdens de gymlessen bewust bezig om
samenwerkingsopdrachten te oefenen. Ook dit is bedoeld om het groepsgevoel te versterken en om
sociale vaardigheden te trainen.
Met vriendelijke groet, meester Job

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.

GGD:
Op 10, 11 en 25 oktober komt de schoolverpleegkundige van de GGD langs op school voor de
kinderen van groep 2 & 3. De ouders van desbetreffende kinderen hebben inmiddels een uitnodiging
ontvangen.

Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober a.s gaat de kinderboekenweek weer van start. Het thema van dit jaar is: “Voor
altijd Jong”. (over opa’s en oma’s)
Op school zal de kinderboekenweek op woensdag 5 oktober om 8.30 uur worden geopend door de
leerlingen van groep 7 & 8. Dit is tevens hun creatieve voorstelling.
Ouders die deze voorstelling bnij willen wonen zijn natuurlijk van harte welkom! Vooral ouders van
leerlingen van groep 7 & 8 worden verwacht!

JUMBO scholenactie:
. Even wat “wist u datjes” over de Jumbo actie:
Wist u dat:
* ................ er op het moment gespaard kan worden bij
de Jumbo Noordwolde voor een schoolactie
* ................ er gisterenavond 3095 punten online zijn
ingeleverd bij de Jumbo Noordwolde en omstreken
* ................ en wij dan ook nog het inleverpunt hebben
op school waar nog inzit en natuurlijk in de winkel zelf
* ................ wij, als Oosterbrink, online op 247 punten
staan
* ................ dit een gedeelte 5e plaats is op dit moment
* ................ op de “eerste” plaats staat een school met 664 punten
* ................ er voor de 11 scholen die mee doen, bij de Jumbo Noordwolde en omstreken, € 7000,- te
verdelen is.
* ................ wij op de Oosterbrink sparen voor: spaardoel 1: Basketbalpaal, spaardoel 2: Klimtoestel,
spaardoel 3: dubbele schommel.
* Spaart iedereen met ons mee?? Wij zijn zo goed bezig met elkaar!!

Comprix in beweging
Op vrijdag 16 september hebben alle
leerlingen van groep 8 van Comprix
deelgenomen aan een prachtig
sportevenement onder de noemer van :
“Comprix in beweging”. Zowel in Wolvega
als in Gorredijk stonden er diverse sproten
op het programma waar de kinderen aan
deel konden nemen aan ‘breakdance’,
‘judo’ en ‘kaatsen’. Het was een bijzonder
geslaagde sportdag en de kinderen kregen
na afloop een prachtig “Comprix” t-shirt.

Leesmoeders/vaders gezocht:
Wij zijn voor het lezen met groepjes kinderen dringend op zoek naar
een aantal enthousiaste leesmoeders of vaders. Het gaat om de
dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen van 8.30 tot 8.45 uur. U
kunt zich aanmelden bij de groepsleerkracht van uw kind(eren). Dit
zal, in eerste instantie, gelden in de periode tot aan de
kerstvakantie.

Agenda
Wanneer
26 september
5 oktober

11 oktober

Wat
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

Wie
Alle ouders
“team & leerlingen

Hoe laat

Ouders, leerlingen, team

8.30 uur

Team, alle ouders OV &
MR

‘s avonds

Vanaf 19.30 uur
Vanaf 8.30 uur

Leerlingen en team

Oud papier schema 2016-2017

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

