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Dalton obs de Oosterbrink:
Jarige van de komende twee weken:
21 november
27 november
28 november

meester Job
juf Nynke Rijpma
Floor Veenstra (gr. 2)
Julian de Boer (gr. 4)

Van Harte gefeliciteerd !!
Gymnastiek groep 3 en 4
De kinderen van groep 3 en 4 hebben morgenmiddag geen gymnastiek. Door omstandigheden is juf
Geesje morgenmiddag afwezig en komt er een vervangster.

Streetwise:
Op maandag 21 november a.s. zal onze school deelnemen aan Streetwise.
Streetwise wordt georganiseerd door de ANWB en is voor alle groepen.
Het is de bedoeling dat iedere klas een andere activiteit aangeboden krijgt. U heeft hierover
afgelopen week een informatiefoldertje over ontvangen.
Voor groep 5 & 6 zal er een activiteit worden georganiseerd op de toegangsweg naar het sportveld.
Hierdoor kan deze toegangsweg a.s. maandag tussen 8.30 uur en 10.00 uur NIET WORDEN
GEBRUIKT!. U kunt tot 8.30 uur gewoon gewoon van deze weg en het parkeerterrein gebruik maken.
Vanaf 8.30 uur zal de weg worden afgesloten.
Voor mensen die hun auto die ochtend langdurig parkeren (tot minimaal 10.00 uur) is het verzoek de
auto in de voorste parkeervakken te parkeren zodat er zo veel mogelijk ruimte over blijft.
Verder zal groep 3 & 4 een activiteit hebben in het dorpshuis. Ons verzoek is om de kinderen echt op
tijd op school aanwezig te laten zijn!
De leerlingen van groep 7 & 8 moeten die dag hun fiets mee naar school nemen.

Groep 7 & 8 bezoeken het gemeentehuis
De kinderen van groep 7 & 8 hebben een bezoek gebracht aan het gemeentehuis van
Weststellingwerf, dit in navolging van het bezoek van de raadsleden aan onze school.
De kinderen werden ontvangen en hebben een rondleiding gehad, waarna ze, in de vergaderzaal, een
raadsvergadering hebben nagespeeld. Daarna hebben ze nog een bezoek gebracht aan het archief
en het dak van het gemeentehuis waar de kinderen een prachtig uitzicht hadden over Wolvega e.o.

Juf Esther:
Juf Esther ligt sinds vrijdag in het ziekenhuis. Zij wordt hier verder onderzocht. Tot en met vandaag is
er nog geen duidelijke diagnose vastgesteld. Morgen zal zij een kijkoperatie ondergaan. Wij hopen
voor haar dat er snel duidelijkheid komt over de oorzaak van de klachten.
Mocht u haar een kaartje willen sturen dan is dit het adres van het ziekenhuis waar zij ligt:
Ziekenhuis Tjongerschans
Afd. Gynaecologie 1A kamer 15
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen

Sinterklaas:
De kinderen van groep 5/6 hebben vandaag hun lootje en cadeautje mee naar
huis gekregen voor het maken van de surprises. Ook is een begeleidende brief
meegegeven. Mocht die onverhoopt niet thuis zijn gekomen vraag dan even een
nieuwe bij juf Janneke.
De leerlingen van groep 7&8 hebben vandaag ook de lootjes getrokken en zij
mogen Sinterklaas helpen om de cadeaus te kopen. Spannend en leuk! Wij
wensen de kinderen veel plezier met het maken van de surprises en de gedichten
We vieren Sinterklaas op maandag 5 december. De kinderen gaan gewoon tot
14.15 uur naar school. De dames van de decocommissie hebben deze week de
school prachtig versierd! Bedankt dames!!!

Agenda
Wanneer
21 november
22 november

Wat
Streetwise
Informatieavond VO

Wie
Hele school
ouders groep 8

24 november
5 december
22 december
23 december

Doe middag Terra Wolvega
Sinterklaas
Kerstviering
Groep 1 t/m 4 vrij!

Groep 8
Hele school
Hele school
Groep 1 t/m 4

Hoe laat
8.30 tot 10.00 uur
19.30 uur
Vlechtwerk
Vertrek 11.30 uur
Hele dag
Tijden volgen
Hele dag

Oud papier schema 2016-2017

Datum
6-dec-16
3-jan-17
7-feb-17

een van de ouders of verzorgers
Jarno van Daatselaar/ Noor van der Vliet
Ilan Meurs/ Jurre Mulder
Sofie Lodewijk/ Emily Morgan

reserve
Ilse Goettsch
Laura Mulder
Lieke Schippers

tijd
13:00
13:00
13:00

7-mrt-17
4-apr-17
2-mei-17
6-jun-17
4-jul-17
1-aug-17
5-sep-17

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

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

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink!!

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

