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Weekinfo van de Bosuilen
In de herfstvakantie hebben wij leuke activiteiten gedaan. We hebben van hout mooie kabouters
gemaakt. Samen met de BSO kinderen van Makkinga en de BSO kinderen van Steggerda zijn we
naar het Koepelbos geweest. We hebben de geitjes geaaid, op de
uitkijktoren gestaan, met water geknoeid en in de speeltuin gespeeld.
We hebben een grote hut gebouwd op de BSO, met 2 verdiepingen
en verlichting was dit wel super cool! We hebben de tv erbij gezet
met een leuke film van Dik Trom, popcorn erbij en we hadden onze
eigen bioscoop.
Bij de Bosuilen hebben wij ook flink gegriezeld met Halloween. De
vensterbank is versierd met vleermuizen, heksen en spinnen.
We hebben heksen tikkertje gedaan en ons eigen toverdrank
gemaakt.
Kortom: het was weer super gezellig op de BSO

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarige van de komende twee weken:
Er zijn deze periode geen jarigen!

Briefje machtiging vrijwillige ouderbijdrage:
Zou u zo vriendelijk willen zijn om de machtigings briefjes voor de vrijwillige ouderbijdrage z.s.m. in te
leveren?

Streetwise:
Op maandag 21 november a.s. zal onze school deelnemen aan streetwise.
Streetwise wordt georganiseerd door de ANWB en is voor alle groepen.
In de volgende weekinfo zullen wij u hierover verder informeren.

Buitenberging kleuters:
De gemeente heeft afgelopen week de binnenkant van de buitenberging van de kleuters
dichtgemaakt. Hierdoor blijft het hokje en ook het buitenspeelgoed voor de onderbouw mooi droog.

Lampions:
In alle groepen is de afgelopen weken hard gewerkt om prachtige lampions te
maken. Hiermee kunnen de kinderen morgen, tijdens Sint Maarten, langs de deuren.

Juf Esther:
Zoals u heeft gemerkt en heeft kunnen lezen is juf Esther al een paar
weken afwezig i.v.m. ziekte. Ik heb vandaag nog contact gehad met
juf Esther. Er is inmiddels een diagnose bekend (een aandoening
aan haar darmen). Middels medicatie hoopt men de problemen op te
lossen. Omdat ze nog veel pijn heeft is nog niet bekend wanneer ze
weer op school zal zijn. Dit is natuurlijk erg vervelend voor haar. Juf
Esther wordt op vrijdag, totdat ze weer hersteld is, vervangen door
meester Nico in groep 7 & 8.
Wij wensen haar beterschap en een spoedig herstel.

Juf Nynke v.d. Heide:
Het zwangerschapsverlof van juf Nynke zit er bijna op! Aanstaande maandag zal zij haar
werkzaamheden weer hervatten. Vanaf die dag (14 november) zal zij op maandag & dinsdag in groep
1 & 2 aan het werk gaan. Op donderdag is zij ook op school aanwezig maar zal zich op die dag bezig
houden met het Dalton onderwijs.
Wij zijn erg blij dat juf Nynke weer gaat beginnen en wensen haar natuurlijk een prachtig schooljaar!

Gym:
I.v.m. ziekte van juf Esther is er op vrijdag in groep 7 & 8 een
invalkracht aanwezig zonder gymbevoegdheid. Om de kinderen
van deze groep toch gym te laten krijgen hebben wij (tijdelijk) het
gymrooster aangepast.
Dit betekent dat groep 7 & 8 op donderdag gym heeft en groep
3 & 4 op vrijdag!
Meester Job zal op donderdag de gymles voor groep 7 & 8
verzorgen. Wanneer juf Esther weer terug is zal een en ander
weer terug worden gedraaid. Wij zullen u hierover via de weekinfo informeren.

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

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

reserve
Ilse Goettsch
Laura Mulder
Lieke Schippers
Nynke Veenhouwer
Laura Boersma
Sophie Donker
Sem Spijker

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

4-jul-17 Odin Groen/ Denise Oukes
1-aug-17 Morres Bruursema/ Joey de Jong
5-sep-17 Jayden Betten/ Demi Blum

Eline Swildens
18:00
Michal Berg van den 18:00
Veerle Huisman
18:00

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

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink!!

