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Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende twee weken:
12 januari
15 januari
18 januari
26 januari

Brent Groen (gr. 8)
Sjouke Leistra (gr. 8)
Ellart Jongedijk (gr. 8)
Sophie de Boer (gr. 2)
Sem Spijker (gr. 4)

Van Harte gefeliciteerd !!
Nieuwe leerlingen:
Deze week zijn Angelina van Lingen en Wessel Slager begonnen met inlopen bij ons in groep 1 en 2.
Angelina wordt 4 in januari en Wessel in februari. We wensen ze veel plezier bij ons op school.
Nieuws uit groep 1 en 2
Vanaf deze week schrijven we elke week in de info het thema waar we over werken en welke letter en
cijfers er centraal staan.
Deze week zijn we begonnen met werken over het thema winter.
Elke week staat er bij ons een letter en een cijfer centraal. De letter van deze week is de g. Het cijfer
voor groep 1 is de 5, voor groep 2 de 10.
Toetsweken:
De aankomende periode worden de CITO toetsen voor groep 1 tm 8 afgenomen, de middentoetsen.
Deze toetsen nemen we af om de vorderingen van de leerlingen te meten. Deze gegevens worden
verwerkt in Leerwinst en in het individuele rapport van het kind.
Parkeren voor school:
Het komt nog regelmatig voor dat ouders hun auto’s vóór de school parkeren. Hierdoor moeten
leerlingen om de auto’s heenrijden en dit leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties wanneer er verkeer
vanaf de andere kant het dorp binnen komt rijden.
Wij verzoeken u dringend om, wanneer u uw kind komt brengen en halen, uw auto op de
parkeerplaats bij de sportvelden te parkeren en niet voor de school.
Wij hopen dat iedereen zich hieraan wil houden i.v.m. de veiligheid van onze kinderen!

‘vandalisme’:
Helaas is er, tijdens oud- en nieuwjaar, weer iets van school vernield. Dit jaar was het groene poppetje
dat langs de weg staat om verkeer te attenderen op de schoolzone het slachtoffer van vuurwerk. Het
poppetje is volledig vernield. Ook bij één van de hekken heeft men het slot, middels vuurwerk, onklaar
gemaakt. Altijd jammer om te constateren dat mensen menen andermans spullen te moeten vernielen!
Juf Janneke:
Juf Janneke heeft woensdag aan groep 5/6 verteld dat zij zwanger is. De kinderen reageerden heel
enthousiast. Juf Janneke en Richard verwachten hun eerste kindje rond 2 juli.
Lestijden:
De laatste tijd komt het helaas weer regelmatig voor dat kinderen te laat op school komen. Dit is niet
alleen vervelend voor de juf/ meester maar ook voor de kinderen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel, de
kinderen moeten dan op school aanwezig zijn en mogen dan naar binnen. Bij de tweede bel (8.30 uur)
beginnen de lessen.
Wanneer u uw kind brengt en nog wat aan de juf/meester moet vragen dan dit graag vóór 8.25 uur.
Ook bij de inloop van groep 1 t/m 4 is het de bedoeling dat de ouders om 8.30 uur het lokaal hebben
verlaten zodat de juf op tijd met de lessen kan beginnen.
Entree school:
Wij zien regelmatig dat kinderen en ouders door de verkeerde ingang de school binnen gaan.
De leerlingen (en ouders) van groep 1 t/m 4 gaan via de achterdeur (aan de kant van het sportveld) de
school binnen en de leerlinegn (en ouders) van groep 5 t/m 8 via de voordeur (aan de kant van de
Boijlerweg.
Wij hopen dat u hier gehoor aan wilt geven.
Luizen:
Afgelopen week is er weer gecontroleerd op luizen. Er is niets aangetroffen! Prachtig.

Juf Esther:
Juf Esther is gelukkig weer voldoende hersteld dat zij de draad weer opgepikt heeft. Juf Esther werkt
deze week op donderdag en vrijdag voor groep 7 & 8. Deze en volgende week zal er, naast juf Esther,
ook nog een invalkracht aanwezig zijn om juf Esther te ondersteunen zodat zij zich weer volledig kan
inwerken.
Lezen:
Wij kregen een aantal vragen van ouders hoe lang we nog lezen in de huidige samenstelling.
Binnenkort worden er weer cito toetsen afgenomen, ook op het gebied van lezen. Na deze periode
delen we de kinderen opnieuw in. Het lezen in huidige vorm zal dus tot de voorjaarsvakantie zijn.
Ouders die de volgende periode liever niet meer lezen kunnen dit aangeven bij juf Geesje of juf
Janneke. Nieuwe ouders kunnen zich natuurlijk ook aanmelden!

Agenda
Wanneer
16 januari
23 januari
26 januari
2 februari
7 februari
11 februari
16 februari
17 februari
17 februari

Wat
Toetsweek
Extra toetsweek
Voorstelling Uurcultuur
Voorstelling uurcultuur
Oud papier
Remco Heite schaaktoernooi
Gezamenlijk contactmoment
Rapport mee naar huis
Start voorjaarsvakantie t/m 26
feb.

Wie
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 6, 7, 8
Groep 3, 4, 5
Zie schema
Groep 7 & 8
Iedereen
Alle leerlingen
iedereen

Hoe laat
Hele week
Hele week
13.15 uur
10.45 uu
13.00 uur
Hele dag
’s middags, ‘s avonds
Hele week

Oud papier schema 2016-2017

Datum
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
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
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

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

