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KDV de Bosmuizen:
Hallo allemaal,
We zijn op het moment bezig met het Thema ziek en gezond.
In de kring praten we erover en lezen we boekjes.
Er zijn al leuke knutselwerkjes gemaakt, hierbij mochten de kinderen zelf pleisters plakken op
de beer. Dat is natuurlijk helemaal leuk.
Volgende week start thema herfst.
We genieten natuurlijk nog van het mooie weer en spelen veel buiten.

Wegens omstandigheden is Femke gestopt met haar stage bij ons op de groep.
Er zijn in verband met het naderende verlof van Jacqueline en het groeiende kind aantallen
twee nieuwe collega’s aangenomen. Natasja en Sarah komen ons team binnenkort versterken.
Mirte, Yannick en Dave zijn jarig geweest en hebben dit al gevierd op de groep. Aanstaande
vrijdag is Ferry jarig en Tim word maandag 3 okt 4 jaar en gaat dan naar de basisschool.
Alvast van harte gefeliciteerd en Tim we wensen jou veel plezier toe op school.
Deze week komt Esmee Daatselaar nieuw bij ons op de groep. Welkom Esmee en we wensen
je veel speel plezier toe bij ons op de groep.
KDV De Bosmuizen

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de week:
2 oktober
3 oktober

Lieke Schipper (gr. 7)
Tim v.d. Veen (gr.1)

Allemaal van harte gefeliciteerd !!

Nieuwe leerlingen:
Deze week is Dustin Daleman gestart in groep 1. Vanaf 3 oktober zit Tim v.d. Veen ook bij ons in
groep 1.
Wij wensen Dustin en Tim een hele fijne en leerzame tijd bij ons op school.

Info kalender:
In de infokalender die u kort geleden heeft ontvangen staat dat er op 3 oktober een informatieavond is
voor groep 8.
Dit is niet juist. Deze informatieavond is afgelopen maandag al geweest.

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.

Uitje gouden weken
De komende weken sluiten we de gouden weken af. Dit doen we met een
gezellig uitje.
Het uitje voor groep 1/2 staat (onder voorbehoud van genoeg vervoer) gepland
op donderdag 6 oktober. De uitjes van groep 3 t/m 8 worden die week daarna
gepland. U krijgt binnenkort nadere informatie van de leerkracht.

Groep 1 en 2
Vanaf deze week zal Alice Oenema, de moeder van Mees, weer op de vrijdag komen helpen. Zij zal
steeds met een klein groepje in de tussenruimte aan het werk gaan.
Vervoer
Wij zoeken ouders die donderdag 6 oktober kunnen rijden voor het uitje van groep 1 en 2. Graag
doorgeven aan juf Esther of juf Nynke.

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.

Lezen
Inmiddels hebben veel ouders zich aangemeld voor het lezen. We zijn
daar erg blij mee. De komende twee weken staan nog in het teken van de
gouden weken en de kinderboekenweek. Daarom willen we na de
herfstvakantie gaan starten met het lezen met ouders. De ouders die zich
hiervoor hebben aangemeld krijgen volgende week meer informatie van
ons.
Natuurlijk zijn we nu ook al volop aan het lezen in de groepen en zullen
we tijdens de kinderboekenweek veel aandacht besteden aan

boekpromotie. Alle kinderen mogen dan ook hun lievelingsboek meenemen naar school waar we
verschillende activiteiten mee gaan doen.

Bibliotheekbezoek groep 3 en 4
Woensdag 5 oktober gaan de kinderen naar de bibliotheek in Wolvega. In het kader van de
Kinderboekenweek vindt een presentatie plaats van twee verhalenvertelsters over het boek Opa en
de smokkelaars.
Deze presentatie is van 11.30 u. tot 12.30 u. We zijn om ongeveer 13.00 u. weer terug bij school.

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. In tegenstelling tot vorige jaren
treden de kinderen één keer op, zowel voor ouders als kinderen. Ouders die deze voorstelling bij
willen wonen zijn natuurlijk van harte welkom!
Op donderdag 13 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met een voorleesfestijn voor jong en
oud. Deze keer nodigen we opa’s en oma’s uit om te komen voorlezen uit een eigen ‘jeugd’boek. Dit
zal plaatsvinden in alle groepen vanaf 13.00 uur. Opa’s en oma’s kunnen zich aanmelden bij de
meester of juf van hun kleinkind, graag voor woensdag 12 oktober.

Agenda
Wanneer
5 oktober

11 oktober

Wat
Start Kinderboekenweek “Voor
altijd Jong
Creatieve voorstelling groep 7 &
8
Zakelijke ouderavond

13 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

14 oktober

Groep 1 t/m 4 vrij!

15 oktober
25 oktober

Start herfstvakantie (t/m 23 okt)
Start lezen met ouders

5 oktober

Wie
“team & leerlingen

Hoe laat

Ouders, leerlingen, team

8.30 uur

Team, alle ouders OV &
MR
Team, leerlingen,
opa’s/oma’s
Alle leerlingen van groep
1t/m 4
Leerlingen en team
Leerlingen, team, ouders

‘s avonds

Vanaf 8.30 uur

13.00 uur
Hele dag

8.30 uur

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

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

reserve
Sarah Derks
Emma From
Ilse Goettsch
Laura Mulder
Lieke Schippers
Nynke Veenhouwer
Laura Boersma

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

2-mei-17
6-jun-17
4-jul-17
1-aug-17
5-sep-17

Laura van Sluis/ Lieke Tolman
Celine Veenstra/ Gidion Verboom
Odin Groen/ Denise Oukes
Morres Bruursema/ Joey de Jong
Jayden Betten/ Demi Blum

Sophie Donker
Sem Spijker
Eline Swildens
Michal Berg van den
Veerle Huisman

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

