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Weekinfo van de Bosuilen
Bij de Bosuilen was het een gezellige boel met
Sinterklaas.
De kinderen hebben zich verkleed als Sint en Piet en
brachten pakjes rond. Van banken werd er een
stoomboot gemaakt.
We hebben gesmuld van onze zelf gebakken pepernoten!
Er zijn weer vele leuke knutselwerkjes gemaakt. Mooie grote Sint schilderijen en pieten
die op de kop hingen.
Ook is Sint de BSO niet vergeten en heeft hier ook pakjes gebracht.
De kinderen zijn hier al volop mee aan het spelen geweest!
Tot volgend jaar Sinterklaas!

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende twee weken:
21 december
22 december

Jesse van Starkenburg
Emily & Isabella Morgan (gr.

Van Harte gefeliciteerd !!

I.v.m. de overgang naar een nieuw computernetwerk ontvangt u deze Weekinfo later dan u gewend
bent. Onze excuses hiervoor.
De volgende weekinfo ontvangt u donderdag 21 december a.s.

Na de kerstvakantie versturen wij de Weekinfo weer gewoon op de donderdagen.

Nieuwe leerlingen:
Vandaag hebben Lisa Jorritsma en Miranda Stoevelaar voor het eerst bij ons meegedraaid. Volgende
week begint Luca From ook met inlopen.
Miranda is een nieuwe leerling, zij start vanaf maandag in groep 2. Lisa wordt in de kerstvakantie 4
jaar en Luca net erna. Wij wensen hen allemaal veel plezier bij ons op school.

Pleincommissie:
De pleincommssie heeft afgelopen vorige week het schoolplein weer keurig netjes gemaakt. Het blad
is opgeruimd, de goten geleegd, de tuintjes winterklaar gemaakt en de vlaggenmast is verplaatst.
Wij willen iedereen bedanken voor hun hulp! Het plein ziet er weer keurig uit.

Kerstversiering:
De school is weer prachtig versierd met allerlei kerstversiering. Het ziet er echt heel mooi en gezellig
uit. Wij willen de moeders die dit hebben gedaan hartelijk bedanken!
Ook in de klassen maakt men zich op voor het kerstfeest. De kerstbomen zijn opgetuigd en overal
verschijnen mooi kerstknutsels en versiering.

Kerstviering:
Op donderdag 22 december vindt ons jaarlijkse kerstdiner plaats.
Wij vragen weer van jullie als ouders om allemaal lekkere dingen te maken voor dit sfeervolle diner.
In de bijlage vinden jullie een uitnodiging voor dit kerstdiner, lees dit even goed door. Hier staat alle
informatie in beschreven. Vanaf heden hangt er bij elke groep een kerstmuts, hier kunnen ouders het
door hun gemaakte gerecht op invullen. Voor meer informatie zie bijlage.
De kinderen gaan op 22 december gewoon tot 14.15 uur naar school. Om 16.30 uur worden ze dan
weer verwacht voor het kerstdiner.

Kerstknutselmiddagen:
Op donderdagmiddag 15 december en donderdagmiddag 22 december gaan we weer gezellig
kerstknutselen met de hele school. Alle kinderen worden in groepjes verdeeld en gaan leuke dingen
maken. Hiervoor zijn we nog opzoek naar wc rolletjes, lege potjes en oude kerstballen. Ook zijn we
voor een grote knutselwerk opzoek naar flexibeams (die je gebruikt bij het zwemmen), misschien heeft
iemand dit nog liggen? Knutselmaterialen kunnen ingeleverd worden bij de leerkrachten. Alvast
hartelijk dank.

Kerststukjes maken:
Op woensdagmorgen 21 december willen we de kinderen kerststukjes laten maken. Welke ouders
zouden hierbij willen helpen? Opgeven bij juf Janneke
Wat moeten alle kinderen meenemen?
Een bakje (waar het kerststukje in moet), een stuk oase passend in het bakje (maken we op school
wel nat), hulst (veel), groen (conifeer, spar, den, enz.), een kaars en eventueel versieringen. Dit moet
in een plastic zak, voorzien van naam en groep.

Fairybell:
Ook op het plein kan men zien dat kerstmis dichterbij komt. De OV heeft een prachtige ‘Fairybell’
gekocht die deze week om de vlaggenmast is geplaatst. Deze verlichten sierboom ziet er in het
donder prachtig uit! Een echte eyecatcher!

Actie Schoenmaatjes:
Deze week hebben de kinderen de doos 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.
U kunt de dozen tot uiterlijk dinsdag 20 december a.s. inleveren op
school. Op woensdag 21 december zullen de dozen worden afgeleverd
bij het afleverpunt.
Vergeet u aub niet om de sticker op de doos te plakken!!
Wanneer u de € 6,- verzendkosten een te grote aanslag vindt op uw
budget dan zullen de verzendkosten voor deze dozen betaald worden
vanuit de kerk.
Wilt u, in dit geval, het machtigingsformulier op school willen inleveren?
Wij hopen vele schoenendozen te kunnen versturen en hopen hiermee veel kinderen in arme landen
een groot plezier te doen.

Agenda
Wanneer
6-20 december
15 en 22
december
21 december
22 december
23 december

Wat
Actie Schoenmaatjes Edukans
Kerstknutselmiddag

Wie
Alle kinderen
Alle kinderen

Hoe laat

Kerststukjes maken
Kerstviering
Groep 1 t/m 4 vrij!

Alle kinderen
Hele school
Groep 1 t/m 4

Ochtend
16.30 uur
Hele dag

periode
12.30 tot 14.15 uur

Oud papier schema 2016-2017

Datum
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
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
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
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

