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Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de week:
10 oktober
12 oktober
13 oktober

Gidion Verboom (gr. 8)
Julia v.d. Wijk (gr. 7)
Meester Koen
Demi Blum (gr. 4)
Isa Blum (gr. 5)
Samuel Veenstra (gr. 4)

Allemaal van harte gefeliciteerd !!
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 dringend 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.
In de bijlage treft u het verslag van de zakelijke ouderavond van vorig jaar, de agenda en het
jaaroverzicht.

Telefoonbomen:
Wij willen volgende week de telefoonbomen verspreiden. Hierop staan
de telefoonnummers van alle ouders/verzorgers. Door gebruik te
maken van de telefoonbomen kunnen alle ouders snel op de hoogte
worden gebracht bij evt. calamiteiten. Mocht u er bezwaar tegen
hebben dat uw telefoonnummer(s) op de telefoonboom geplaatst
wordt dan horen wij dit graag vóór donderdag 13 oktober. Volgende
week zullen de telefoonbomen als bijlage bij de weekinfo worden
meegestuurd.

Sint Maarten:
Uit de ouderenquête van vorig schooljaar is gebleken dat er weinig
behoefte is om, vanuit de school, aan Sint Maarten deel te nemen.
We zullen dit dan ook niet meer vanuit school organiseren.
De kinderen kunnen, op eigen gelegenheid, wel rond gaan met
hun lampion. Dit zullen de kinderen en ouders dan zelf moeten
organiseren. Alle kinderen zullen wel op school een lampion gaan
maken.

Kiekes-project:
Op de kalender, die u van ons heeft ontvangen, staat dat vanaf 24 oktober t/m 18 november, het
Kiekesproject plaatsvindt. Dit is niet correct en per vergissing ingepland op de kalender. Het
Kiekesproject is zo goed als afgerond op een bijeenkomst van 28 september j.l. Juf Herma is hier,
namens de school, heen geweest. Echter wij hebben nog een budget open staan om te besteden aan
cultuur en ‘erfgoed’, Dit zullen wij d.m.v. activiteiten en uitstapjes met de kinderen gaan invullen. Dit
zal plaatsvinden in de periode vanaf de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie. U zult hier binnenkort
verdere informatie over ontvangen.

Luizencontrole:
Afgelopen week is er weer een luizencontrole geweest. Hierbij is gebleken dat er geen neten en luizen
meer zijn!!

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.

Nieuws van groep 3 en 4
Donderdagochtend 13 oktober hebben we als afsluiting van de Gouden Weken
een uitje naar het Dierenartsencentum. We gaan met de gymbus naar
Noordwolde. Deze ochtend hebben we geen gymnastiek.
Zo langzamerhand ontstaat er een echte herfstsfeer in onze klas. De kinderen
hebben rode paddestoelen met witte stippen op een schijf boomstam
geverfd. Bram Mulder heeft voor ons boomschijven gezaagd en onder leiding
van Claudia Bambacht hebben de kinderen in groepjes paddestoelen geverfd.
Bram en Claudia hartelijk dank voor jullie hulp. Na de herfstvakantie willen de
kinderen graag spinnenwebben weven. Wie wil hierbij helpen? Opgave kan bij juf
Geesje.

Groepsbezoek groep 3 en 4 aan de bibliotheek
In het kader van de Kinderboekenweek waren de kinderen van groep 3 en 4 afgelopen woensdag te
gast in de bibliotheek te Wolvega. Ieder jaar is er een programma voor kinderen van groep 4. Deze
keer was er een presentatie van twee verhalenvertelsters over het boek: Opa en de smokkelaars.
Helaas sloot het verhaal niet helemaal goed aan bij de belevingswereld van de kinderen van onze
groep 3 en 4. Maar alle kinderen hebben wel keurig een uur rustig geluisterd naar de verhalen.
Anja, Carmen, Claudia, Henny, Janneke, Lianne, Maaike en Tamara hartelijk dank voor het verzorgen
van het vervoer.

Uitje groep 1 en 2
Groep 1/ 2 is als afsluiting van de Gouden weken vandaag naar het kabouterpad in Appelscha
geweest. Alle kinderen werden als kleine kabouters omgetoverd en mochten toen in groepjes op pad.
Onderweg hebben de kabouters allerlei vruchten van de herfst gevonden, zoals beukennootjes,
tamme kastanjes, eikels en een hazelnoot.
We hebben de dag afgesloten met een lekker patatje en ze konden nog even spelen. Het was een
geslaagde dag.

Uitje gouden weken groep 5/6
Als afsluiting van de gouden weken gaan we dinsdag 11 oktober naar Appelscha.
We vertrekken om 9.30 uur van school. Vanaf 10.00 uur volgen we in groepjes een spannend
kruipdoor-sluipdoorpad door het Drents-Friese Wold. Onderweg doen we een aantal opdrachten en

komen we verschillende padden tegen. Daarna gaan we nog lekker met zijn allen picknicken (eigen
eten en drinken mee). Tip: kleed je op het weer en trek stevige schoenen of laarzen aan.
Ik ben nog opzoek naar één rijder/begeleider. Alleen halen en brengen mag ook.

Herfst op school:
Afgelopen week heeft Claudia Bambacht de school weer prachtig versierd met allelei herfstartikelen.
Het ziet er weer prachtig uit. Wij willen Claudia hiervoor bedanken.

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag 5 oktober is de
kinderboekenweek weer van start gegaan. Het thema
van dit jaar is: “Voor altijd Jong”. (over opa’s en
oma’s).
Groep 7 & 8 heeft, tijdens hun creatieve voorstelling,
in aanwezigheid van ouders, opa’s en oma’s en alle
kinderen van school, de kinderboekenweek geopend.
Op de web-site kunt u foto’s vinden van de
voorstelling.
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. We hebben hiervoor nog niet veel opgave, welke opa´s en oma´s komen voorlezen?
Aanmelden kan bij de meester of juf, graag voor woensdag 12 oktober.

Bezoek raadsleden aan groep 7 & 8:
Op donderdagmiddag 27 oktober zullen er een aantal raadsleden van de gemeenste Weststellingwerf
groep 7 & 8 bezoeken. Zij zullen, samen met deze groepen lunchen en zullen dan een presentatie
geven over wat de gemeenteraad doet, hoe een en ander geregeld is in de gemeente en wie er in de
gemeensteraad zitten.
Op donderdag 17 november zal groep 7 & 8 een bezoek brengen aan het gemeentehuis in Wolvega.

Agenda
Wanneer
11 oktober

Wat
Zakelijke ouderavond

13 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

14 oktober

Groep 1 t/m 4 vrij!

15 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober

Start herfstvakantie (t/m 23 okt)
Start lezen met ouders
Luizencontrole
Gemeenteraadsleden komen op
bezoek in groep 7 & 8

Wie
Team, alle ouders OV &
MR
Team, leerlingen,
opa’s/oma’s
Alle leerlingen van groep
1t/m 4
Leerlingen en team
Leerlingen, team, ouders
leerlingen
Groep 7 & 8

Hoe laat
‘s avonds
13.00 uur
Hele dag

8.30 uur
12.00 uur

Oud papier schema 2016-2017

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

Ouders die niet kunnen, nemen contact op met de reserve, onderling ruilen mag ook, dit wel
doorgeven aan Jolande Punter

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

