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Een berichtje van de bosmuizen.
Jacqueline is 22 November bevallen van een zoon.
Hij heet Milan. We wensen Raymond en Jacqueline heel veel geluk.
Wat een spannende tijd is het toch, Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land.
We zingen liedjes en knutselen mooie Sinterklaas werkjes.
De kinderen verkleden zich zelf ook graag als Sint en Piet.
We oefenen als echte Pieten, klimmen over daken en gooien pakjes in de
schoorsteen.

Groetjes de Bosmuizen.

Hallo ouders en kinderen van de peuterspeelzaal en de
kinderopvang,
Maandag 5 december is het dan zover. Sinterklaas en
zijn pieten komen bij ons op bezoek.
Om 8.15 uur komen Sinterklaas en zijn pieten aan op het parkeerterrein bij het
voetbalveld. (deze ochtend kunt u de auto daar ook niet parkeren)
Na het ontvangst op het parkeer terrein gaan we met zijn allen naar school.
Alle kinderen en ouders zijn dan welkom in het speellokaal waar Sinterklaas dan van 8.45 uur tot 9.15
uur bij ons zal komen.
Daar staat koffie en thee klaar voor de ouders en voor de kinderen is er ook wat lekkers.
Het wordt vast weer een heel gezellig feestje.

We hopen jullie daar allemaal te zien,
Leidsters peuterspeelzaal en kinderopvang.

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende twee weken:
27 november
28 november
5 december
7 december

juf Nynke Rijpma
Floor Veenstra (gr. 2)
Julian de Boer (gr. 4)
Sinterklaas
Bente Rook (gr. 3)

Van Harte gefeliciteerd !!
Streetwise:
Op maandag hebben alle leerlingen van de school deelgenomen aan ‘Streetwise’. Foto’s van
Streetwise kunt u vinden op de website.

Kinderen groep 1 & 2 krijgen
programmeerlessen:
Vanmorgen hebben de leerlingen van groep 1 &
2 hun eerste 'programmeerles' gehad. Met de
Bee-Bot leren kinderen de beginselen van
programmeren en wordt het logisch denken
gestimuleerd. Ze kunnen de Bee-Bot laten
lopen met behulp van de knoppen bovenop de
Bee-Bot.
De kinderen krijgen in totaal 4 lessen die
worden verzorgd door studenten van het
Friesland College.
Verderop in het jaar zullen ook de andere
groepen programmeerlessen krijgen.

Inloop groep 1 tot en met 4!!
Met ingang van aanstaande maandag gaan de groepen 1 tot en met 4 uitbreiden met de inloop. Dit
doen wij op maandag, dinsdag en vrijdag. Kinderen mogen vanaf 08.15 uur de klas in. De kinderen
van groep 3 en 4 starten met lezen in een boekje naar keuze. Ouders mogen samen met hun kind

even lezen. Groep 1 en 2 start met een werkje. Ouders mogen daarbij hun kind begeleiden. Bij de
tweede bel 08.30 uur is het de bedoeling dat de ouders het lokaal verlaten, zodat we kunnen starten
met de les. Op woensdag en donderdag blijven de kinderen op het plein totdat de eerste bel gaat.
Groep 1 en 2 wacht op het belletje en gaat dan naar binnen.

Juf Esther:
Juf Esther is inmiddels weer thuis. Zij heeft een operatie aan haar buik ondergaan en moet nu
herstellen. Er worden nog verder onderzoeken gedaan. Zoals het nu lijkt zal het herstel wat langer
gaan duren als verwacht. Het is nog onduidelijk of juf Esther voor de kerstvakantie weer gaat
beginnen. Voor groep 7 & 8 is er in ieder geval vervanging geregeld.

Actie Schoenmaatjes:
Zoals al eerder in de weekinfo is aangekondigd zal onze school, na
Sinterklaas (vanaf 6 december), deel nemen aan de actie
schoenmaatje van Edukans. Met ‘schoenmaatjes’ vullen kinderen in
Nederland een schoenendoos voor een kind in een arm land. Als
schoenmaatje laten de kinderen weten dat je aan een vriendje ver weg
denkt.
De actie gaat als volgt:
- versier een schoenendoos: Gebruik hiervoor cadeaupapier, stickers,
een tekening of iets dergelijks.
- vul de schoenendoos: Bedenk of je de doos wilt maken voor een
jongen of een meisje en voor welke leeftijd. Er zit een sticker in de
folder die de kinderen binnenkort meekrijgen waarop je dit kunt
aankruisen (de sticker plak je op de schoenendoos). Vul de
schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Op het verlanglijstje in de folder die de
kinderen meekrijgen lees je wat de kinderen leuk vinden om te krijgen. Het mogen natuurlijk ook
spullen van de kinderen zelf zijn.
- lever de schoendoos in op school. Op 20 december moeten alle dozen binnen zijn en zullen deze
afgeleverd worden bij een inleverpunt.
Er wordt een bijdrage gevraagd voor het verzenden van de schoenendoos. Deze bedraagt
€ 6,-. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om dit bedrag te betalen dan zal dit vanuit de kerk worden
vergoed.
De (schoenen)dozen worden verstrekt vanuit school!
Volgende week krijgen de kinderen een informatiefolder mee naar huis met verdere details over de
actie.
Op 6 december zullen de oudste kinderen van ieder gezin een doos mee naar huis krijgen.
Mocht u meerdere dozen willen vullen dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht.
Wij hopen vele schoenendozen te kunnen versturen. Wij hopen hiermee veel kinderen in arme landen
een groot plezier te doen.

Schoolbibliotheek
Volgende week woensdag 30 november starten we weer met de schoolbibliotheek. De groepen 2 t/m
4 kunnen aan het eind van de ochtend één boek uitzoeken. Dit boek mogen de kinderen mee naar
huis nemen en het boek moet binnen 3 weken weer ingeleverd/geruild worden.
De groep 5 t/m 8 mogen op donderdagmiddag een boek uitzoeken.

Jumbo scholenactie:
In september en een deel van oktober hebben wij meegedaan aan
de jumbo actie “Sparen voor je school”. U heeft massaal bonnen
aan onze school toegekend voor de aanschaf van (buiten)
speelmaterialen. Inmiddels is de actie geëindigd en hebben wij
bericht ontvangen dat onze school een totaalbedrag van € 1016,85
bij elkaar gespaard heeft! Een prachtig resultaat natuurlijk. Wij
willen iedereen bedanken voor het toekennen van de bonnen aan
onze school en wij zullen zorgen dat er mooi speelmateriaal wordt aangeschaft.
Vanmiddag zal meester Koen en juf Janneke de cheque in ontvangst nemen bij de Jumbo in
Noordwolde.

Sinterklaas
In tegenstelling tot wat er vorige week in de weekinfo stond zijn de kinderen van
groep 1 t/m 4 op 5 december om 12.00 uur vrij! Mocht u hierdoor problemen
krijgen met opvang, de leerkrachten zijn op school en kunnen de kinderen
eventueel opvangen tot 14.15 uur. Meld dit dan vroegtijdig bij de leerkracht van
uw kind.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan wel gewoon tot 14.15 uur naar school.

Agenda
Wanneer
24 november
5 december
6-20 december
22 december
23 december

Wat
Doe middag Terra Wolvega
Sinterklaas
Actie Schoenmaatjes Edukans
Kerstviering
Groep 1 t/m 4 vrij!

Wie
Groep 8
Hele school
Alle kinderen
Hele school
Groep 1 t/m 4

Hoe laat
Vertrek 11.30 uur
Hele dag
periode
Tijden volgen
Hele dag

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
Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink!!

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

