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

Sinterklaas
Bente Rook (gr. 3)

Van Harte gefeliciteerd !!

Inloop groep 1 tot en met 4!!
Vanaf afgelopen maandag is de inloop bij groepen 1 tot en met 4 uitgebreid. 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.

Actie Schoenmaatjes:
Deze week hebben de kinderen een informatiefoldertje mee naar huis
gekregen met verdere informatie over de actie ‘schoenmaatjes’.
Zou u deze informatie goed willen doorlezen? Er zit tevens een sticker
bij met daarop voor wie de doos betemd is (jongen, meisje en leeftijd).
Deze kunt u straks op de doos plakken.
Op 6 december zullen de oudste kinderen van ieder gezin een
doos mee naar huis krijgen.
De dozen zijn nog niet gevouwen. Mocht u kind deze niet mee kunnen
nemen op de fiets dan kunt u de doos bij school ophalen.
Mocht u meerdere dozen willen vullen dan kunt u dit doorgeven aan de
groepsleerkracht.
Wij hopen vele schoenendozen te kunnen versturen en hopen hiermee
veel kinderen in arme landen een groot plezier te doen.

Sinterklaas aankomst om 8.15 uur op 5 december
Op 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten op de Oosterbrink, de peuterspeelzaal
en bij de kinderopvang. Wij ontvangen hem met zijn Pieten op het parkeerterrein.
Auto’s die voor 7.45 u. komen mogen alleen zo dicht mogelijk tegen de tennisbaan
parkeren. Als dit vol is dan mag er voor deze keer langs de weg worden geparkeerd.
De ingang van het parkeerterrein wordt afgezet om de Sint ruim baan te geven voor
de aankomst.
Sinterklaas gaat eerst bij de peuters op bezoek, daarna bij groep 1/2, 3/4, 5/6 en
7/8.
De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 komen om 12.00 uur uit.
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 komen om 14.15 uur uit.

Voorleeskampioen:
Noor van de Vliet uit groep 8 gaat onze school vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd
in Weststellingwerf. Zij is door haar groepsgenoten gekozen. Wij wensen haar heel veel succes en
hopen dat ze ver gaat komen!

Sinterklaasversiering:
Het lokaal van groep 3 & 4 is momenteel prachtige versierd met allerlei leuke Sinterklaastekeningen
etc. Wij denken dat Sinterklaas dit erg zal waarderen.

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

Wat
Sinterklaas
Actie Schoenmaatjes Edukans
Kerstviering
Groep 1 t/m 4 vrij!

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

Hoe laat
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

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!!

