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Berichtje van de Bosmuizen:

Hallo allemaal,
Een berichtje van de bosmuizen. Op dit moment werken we met thema herfst.
Het bos bezoeken we dan ook regelmatig. Opzoek naar Eikeltjes, bladeren en
paddenstoelen. Op de groep hebben de kinderen ook een paddenstoel geknutseld.
De steel van de paddenstoel is gemaakt met de voeten van de kinderen. Dat
kriebelde wel een beetje.
Aangezien het niet heel lang meer duurt voordat het Sint-Maarten is zijn we deze
week gestart met de lampion. Dit jaar wordt er een vrolijke gekleurde paraplu’s
geknutseld.

Wist u dat?
-Ferry, Dion, Esmee en Tess van ’t Klooster jarig zijn geweest en we dit op de groep
met een feestje hebben gevierd.
-Tim 4 jaar is geworden en nu op school mag spelen. Veel plezier Tim!
-Esmee Daatselaar nieuw is bij ons op de bosmuizen
-Jacqueline dinsdag 1 november van haar zwangerschapsverlof gaat genieten.

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende twee weken:
29 oktober:
1 november:

Jarno Oostra (gr. 4)
Michal van de Berg (gr. 7)

Allemaal van harte gefeliciteerd !!

Telefoonbomen:
Vorige weekinfo heeft u de telefoonbomen ontvangen. Helaas is daar een kleine fout geslopen. Het
telefoonnummer van de moeder van Samuel (gr. 4) & Marie Veenstra (gr. 1) is: 06-38736797
Zou u dit willen veranderen op de telefoonboom?
Nieuw in groep 1 en 2
Deze week is Jakub voor het eerst bij groep 1 en 2 aan het meedraaien. Op 4 november wordt hij 4
jaar en komt hij helemaal. We wensen Jakub een leuke tijd bij ons op school.

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

Luizencontrole:
Woensdag is er luizencontrole geweest en gelukkig zijn er geen luizen
gevonden.

Dorpskrant:
In de vorige weekinfo stond dat de inwoners van Boijl de dorpskrant gratis
ontvangen. Dit is niet correct. Ook de inwoners van Boijl betalen een eigen bijdrage voor deze krant.
Mocht u buiten het dorp wonen en deze krant (5 x per jaar) willen ontvangen dan horen wij dit graag
van u (de kosten hiervan € 15,- per jaar).

Schooltijden:
Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat kinderen te laat op school komen. Dit is natuurlijk erg
vervelend voor de leerkrachten omdat zij echt om 8.30 uur willen starten met hun lessen.
Zou u ervoor willen zorgen dat uw kind(eren) om 8.25 uur aanwezig zijn op school. Op dat moment
gaat de bel zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen.

Halen van de kinderen uit de onderbouw:
Wanneer u uw kinderen, uit de onderbouw, ophaalt van school, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om
achter het hek te wachten en niet op het schoolplein? Het is namelijk erg onoverzichtelijk wanneer de
leerkrachten de kinderen naar buiten brengen en er staan verschillende ouders op het schoolplein.

Sinterklaas
Morgen krijgen alle kinderen een verlanglijstje mee naar huis. 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.

Ouderhulplijsten:
Ondanks herhaalde oproepen hebben wij nog een heleboel ouderlijsten niet teruggekregen. Omdat wij
echt alle hulp nodig hebben en kunnen gebruiken, zullen de kinderen waarvan de ouders de hulplijst
nog niet hebben ingeleverd, een schriftelijke versie mee naar huis nemen. Het kan zijn dat de lijst aan
uw aandacht is ontsnapt. Wij hopen dat u, alsnog, de lijst (ingevuld) wilt inlveren op school.
Wij rekenen op u!!

Rapportavond
Donderdag 10 november is de gezamenlijke contactavond voor de ouders/verzorgers van groep 1 tm
8. Het onderwerp van het gesprek is de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
Misschien zijn er ook wel ouders/verzorgers die op de middag kunnen. We kunnen op donderdag al
gesprekken voeren vanaf 14.15 uur. Dat zorgt ervoor dat er minder gesprekken op de avond zijn en
dat er dus minder kans is dat de gesprekken uitlopen.
Wij willen graag voor woensdag 2 november weten wie op de middag of juist alleen op de
avond kan. Bij geen bericht wordt u door ons ingepland.
Mail uw antwoord even naar Koen (directie@deoosterbrink.nl). Dan maken we daarna het rooster wat
op donderdag 3 november met de weekinfo meegaat.

Gemeenteraadsleden op bezoek in groep 7 & 8:
Op donderdag 27 oktober hebben de gemeenteraadsleden dhr. Stoker en dhr. Bos een bezoek
gebracht aan groep 7 & 8. Zij hebben samen met de kinderen gelunched en daarna hebben zij een
presentatie gegeven over de gemeente en hun werk. Ook is de verkeerssituatie voor onze school met
hun besproken. De raadsleden hadden voor alle kinderen van de school een stuk fruit meegenomen.
Op donderdag 17 november zal groep 7 & 8 een bezoek brengen aan het gemeentehuis in Wolvega.

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

Wat
Gezamenlijk contactmoment
Juf Nynke van der Heide terug
van zwangerschasverlof
Bezoek gemeentehuis
Streetwise
Sinterklaas

Wie
Alle ouders
Juf Nynke, groep 1/2

Hoe laat

Leerlingen groep 7 & 8
Hele school
Hele school

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 Oostra/ 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

