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De Bosuilen:
Het is herfstvakantie en ook de komende week gaan we weer leuke dingen ondernemen met
de BSO. Waaronder een speurtocht, ook brengen we een bezoekje aan het Koepelbos waar
we eikels, kastanjes en bladeren gaan zoeken. Deze week staat in het teken van Dieren en
natuur.
Op de groep zijn we druk met thema herfst er zijn weer leuke knutselwerkjes gemaakt. De
kinderen hebben ook van zelfgemaakte spinnencakejes gesmuld.
Vergeten jullie je niet op te geven voor de Kinderkei Got Talent? Woensdag 4 november van
13.30 tot 16.30. Dit is voor alle kinderen van de Oosterbrink. Geef je op voor 26 oktober!
Fijne herfstvakantie
Groetjes de Bosuilen

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende twee weken:
14 oktober
24 oktober
26 oktober

Niels Boersma (gr. 6)
Micha van Starkenburg (gr. 5)
Noëlla Meurs (gr. 5)

Allemaal van harte gefeliciteerd !!

Telefoonbomen:
In de bijlage treft u de telefoonbomen van onze school. Wanneer er
calamiteiten zijn zal de telefoonboom in werking treden (bij bijv.
extreme weersomstandigheden, wanneer de verwarming niet werkt op
school etc.). De eerste families op de lijst worden dan door de school
op de hoogte gebracht waarna u het volgende gezin belt (degene die
u moet bellen staat aangegeven met een pijl).
Bij groep 1 & 2 zijn er twee versie toegevoegd. De reden hiervoor is
dat groep 1 woensdag altijd vrij is. Mocht er op woensdag een
calamiteit zijn dan worden alleen de gezinnen van groep 2 leerlingen op de hoogte gebracht. Mocht
uw telefoonnummer niet juist zijn, laat het ons dan aub weten. Wij zullen de goede telefoonnummers
dan doorgeven.

GGD:
Op 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.

Streetwise:
Op maandag 21 november a.s. zal onze school deelnemen aan streetwise.
Streetswise wordt georganiseerd door de ANWB en is voor alle groepen.

Praktische en interactieve verkeerslessen voor alle groepen
Als school of gemeente neemt u allerlei maatregelen om de
verkeersveiligheid te vergroten. Eén ding is echter heel moeilijk te
'regelen': het gedrag van de verkeersdeelnemers. Kinderen leren
alleen in de praktijk hoe ze beter kunnen omgaan met het drukke
verkeer. De ANWB voelt zich nauw betrokken bij
verkeersveiligheid en heeft ANWB Streetwise ontwikkeld. Een
praktisch, maar ook leuk en leerzaam verkeersprogramma dat
aansprekend is voor alle leerlingen van de basisschool.
Verkeerstraining op maat: vier lesmodules
Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van
basisschoolleerlingen. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s,
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel
mogelijk nagebootst.
Verdere informatie volgt z.s.m.

Zakelijke ouderavond:
Afgelopen dinsdagavond heeft de zakelijke ouderavond plaatsgevonden op school waarbij de OV een
aantal zaken heeft gepresenteerd.
Helaas viel de opkomst enorm tegen. Buiten de ouders van de MR en de OV (totaal 9 personen)
hebben slechts 13 ouders de avond bezocht.
Momenteel vertegenwoordigt onze school 63 gezinnen!
Omdat wij slechts 7 afmeldingen hebben ontvangen hadden wij op een grotere opkomst gerekend.

Luizencontrole:
Op woensdag 26 oktober zal er weer een luizencontrole plaatsvinden.

Dorpskrant:
De kinderen van de gezinnen die buiten het dorp Boijl wonen ontvangen
vandaag de Dorpskran: “Even Bi’jproaten’. De school levert hier ook iedere
editie een bijdrage aan. Mocht u deze krant (5 x per jaar) willen ontvangen dan horen wij dit graag

van u. De mensen die in het dorp Boijl wonen ontvangen deze ktant gratis. Voor mensen buiten het
dorp zijn de kosten hiervan € 15,- per jaar.

Lezen:
De week na de herfstvakantie starten we weer met het lezen met ouders. Alle ouders die zich hebben
opgegeven zijn ingedeeld en krijgen persoonlijk bericht. Het lezen is op dinsdag, woensdag en
donderdagochtend van 8.30 tot 8.45 uur.

Uitje Gouden weken groep 5/6
Afgelopen dinsdag is groep 5/6 op ‘pad’ geweest naar het Drents Fries
Wold. We hebben daar in groepjes het paddenpad gelopen. Een leuke
wandeltocht waarbij je de houten padden moet volgen. Bij 6 van deze
padden hoorden opdrachten. Elke groepje kreeg een rugzak mee met
spulletjes die je moest gebruiken bij deze opdrachten. Één van deze
opdrachten was het zoeken van diertjes in het bos, we hebben dan ook
heel veel padden en kikkers gevonden. Na de wandeltocht hebben we
nog lekker gepicknickt bij de speelplaats en konden de kinderen nog
even lekker spelen. Al met al een geslaagde dag waarbij plezier en
samenwerken voorop stond. Anouk, Wendy, Anita, Folko en Mariëlla
bedankt voor het rijden/begeleiden.

Uitje Gouden weken groep 3 en 4
Groep 3/4 is op bezoek geweest bij het dierenartsencentrum in Noordwolde. We werden in de
wachtkamer welkom geheten door dierenarts Lucy Valkering en daarna kregen we in twee groepen
een rondleiding door het dierenartsencentrum. Onder leiding van dierenarts Ydo van der Brug gingen
de kinderen bij de paarden kijken en kregen ze uitleg in de operatiekamer en op de röntgenafdeling.
Lucy had in de behandelkamer haar eigen hond op de behandeltafel geplaatst en vertelde hierbij veel
wetenswaardigheden over het onderzoeken en behandelen van huisdieren. Het was een leerzaam
uitje en aan het eind van het bezoek kregen de kinderen als traktatie een lolly en was er een
kleurplaat voor elk kind. De kleurplaten gaan we op school kleuren en dan gaan we meedoen aan een
kleurwedstrijd. Als dank voor het bezoek hebben we een groepswerk gemaakt en aangeboden aan
de dierenartsen. Claudia, hartelijk dank voor de hulp bij het groepswerk en voor de begeleiding.

Ouderhulplijsten:
Wij hebben gelukkig van veel mensen een (ingevulde) ouderhulplijst ontvangen, waarvoor hartelijk
dank. Toch zijn er meer dan de helft van alle gezinnen die de ouderhulplijst (nog) niet hebben
ingeleverd. Omdat wij echt alle hulp nodig hebben en kunnen gebruiken, vragen wij u vriendelijk om
deze ouderhulplijst z.s.m. aan ons terug te sturen.’
Wij rekenen op u!!

Kinderboekenweek
Vanmiddag hebben we de kinderboekenweek afgesloten met het voorlezen door oma’s. Helaas
hadden we niet veel opgave en bleef het bij één of twee oma’s per groep. De kinderen vonden het erg
leuk om naar de verhalen van de oma’s te luisteren. We willen de oma’s dan ook hartelijk bedanken
voor hun komst.

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
14 oktober

Wat
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
Alle leerlingen van groep
1t/m 4
Leerlingen en team
Leerlingen, team, ouders
leerlingen
Groep 7 & 8

Hoe laat
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

