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Dalton obs de Oosterbrink:
Jarige van de komende twee weken:
6 november

Noor van de Vliet (gr. 8)

Van harte gefeliciteerd !!

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

Sinterklaas
Nog niet alle kinderen hebben hun verlanglijstje ingeleverd. Uiterlijk maandag 7
november moet het lijstje weer ingeleverd zijn bij de meester of bij de juf. Zo heeft
Sinterklaas genoeg tijd om alle cadeautjes te kopen.

Actie Schoenmaatjes:
In de periode tussen Sinterklaas en Kerstmis doet onze school mee aan de actie ‘Schoenmaatjes” van
Edukans.
Met “schoenmaatjes” vullen kinderen in Nederland een schoenendoos voor een kind in een arm land.
Het gaat om schoolspullen (schriften, pennen, potloden), klein speelgoed (bijv. een knuffeltje), en
toiletartikelen (tandborstel, tandpasta, zeep).
Er zullen dozen worden geregeld vanuit school, die de kinderen mogen versieren en vullen.
Binnenkort zullen de kinderen een foldertje mee naar huis krijgen met vereder informatie. Ook zullen
wij u op de hoogte houden via de Weekinfo.

Contactavond
Donderdag 10 november is de gezamenlijke contactavond voor de ouders/verzorgers van groep 1 t/m
6. Op woensdagmiddag 16 november is er ook nog een contactmiddag voor de ouders/verzorgers van
groep 3 en 4. Dit in verband met het aantal leerlingen in deze groep. De ouders van groep 7 & 8 zullen
begin december worden uitgenodigd. Het onderwerp van het gesprek is de sociaal emotionele
ontwikkeling van uw kind.

De indeling voor deze avond is toegevoegd aan deze weekinfo! Kunt u niet op het aangegeven
tijdstip dan graag onderling ruilen, geef dit wel even door aan de betreffende leerkracht.

Gym:
Momenteel komt het regelmatig voor dat (inval) leerkrachten geen
gymbevoegdheid hebben. Zij mogen dus ook geen gymlessen
geven. Dit betekent dat, wanneer er (inval) leerkrachten zonder
gymbevoegdheid voor de klas staan, de gymles voor deze
groep(en) komt te vervallen. De kinderen zullen dan op school
blijven. Hierdoor zal de gymles voor groep 7 & 8 morgen
komen te vervallen.
Wij vinden dit natuurlijk ook erg vervelend maar voor ons is dit overmacht. Wanneer dit langere tijd zal
duren zullen wij op zoek gaan naar een andere oplossing.

Agenda
Wanneer
10 november
14 november
16 november
17 november
21 november
5 december

Wat
Gezamenlijk contactmoment
Juf Nynke van der Heide terug
van zwangerschasverlof
Extra contactmoment groep 3/4
Bezoek gemeentehuis
Streetwise
Sinterklaas

Wie
Alle ouders
Juf Nynke, groep 1/2

Hoe laat

Juf Geesje
Leerlingen groep 7 & 8
Hele school
Hele school

Oud papier schema 2016-2017

Datum
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
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
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
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

