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Weekinfo van de Bosmuizen
We zijn deze maand begonnen met het thema winter. Er
worden mooie kleurplaten en sneeuwmannen gemaakt. Van
pinda’s rijgen we slingers voor de vogels. Er wordt al heerlijk
van gesmuld.
Dinsdagavond hebben we een geslaagde
oudercontactavond gehad. Zowel Klasien Smitstra als de
Ouder Commissie hebben een overzicht gegeven waar het
afgelopen jaar aan is gewerkt en welke plannen er voor het
jaar 2017 zijn gemaakt. Daarna volgde een film met zowel
filmpjes als foto’s om een indruk van onze groepen te geven.
We hebben op deze avond het jaar goed ingeluid met
bubbels waarna nog gezellig is gekletst.

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende twee weken:
26 januari
31 januari
2 februari

Sophie de Boer (gr. 2)
Sem Spijker (gr. 4)
juf Marieke
Marie Veenstra (gr. 1)
Laura Mulder (gr. 3)

Van Harte gefeliciteerd !
Meester Job:
Meester Job heeft zich vorige week ziekgemeld.Inmiddels is duidelijk geworden dat meester Job niet
meer zal terugkeren op onze school. De ouders van groep 7 & 8 zijn hierover inmiddels ingelicht.
Wij zijn nu bezig om een passende oplossing te vinden voor groep 7 & 8.

Subsidie muziekonderwijs:
Onze school heeft een subsidieaanvraag gedaan bij de
regeling Impuls Muziekonderwijs. Hiermee kunnen wij het
muziekonderwijs, binnen onze school, een positieve
impuls geven.
Wij zijn blij dat de subsidieaanvraag is gehonoreerd. Dit
betekent dat wij de komende 3 jaar mogelijkheden
hebben om het muziekonderwijs op onze school te
verbeteren. Er is een subsidiebedrag toegekend van
€ 10,000,-. Met ingang vanaf augustus . Hoe dit geld besteed gaat worden, wordt nader bekeken.
Wij hopen natuurlijk dat er kinderen zullen zijn die hierdoor misschien wel een instrument willen gaan
bespelen en hun muzikale talenten verder kunnen ontwikkelen.
Vervanging:
Afgelopen periode is er door o.a. ziekte verschillende keren een beroep gedaan op invalkrachten.
Ondanks dat wij ons uiterste best doen om zoveel mogelijk dezelfde invalkracht te laten invallen is dit
helaas niet altijd mogelijk. Hierdoor kan het voorkomen dat kinderen te maken krijgen met
verschillende gezichten voor de klas. Dit vinden wij niet wenselijk maar helaas kunnen wij dit niet
anders oplossen.
Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.
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.
Uurcultuur:
De komende maanden zullen alle groepen een
voorstelling van uurcultuur bezoeken.
Op donderdag 26 januari gaat groep 6,7 en 8
naar de voorstelling ‘Mama Gazoline’ in
Noordwolde. Meester Koen en juf Esther gaan
mee als begeleiding. Juf Janneke blijft bij groep 5.
Alle kinderen hebben vandaag een briefje
meegekregen waarmee ouders zich op kunnen
geven als rijder.
Op donderdag 2 februari gaat groep 3,4 en 5 naar de voorstelling ‘De snelste zebra’ in Noordwolde.
Juf Geesje en juf Janneke gaan mee als begeleiding. Meester Koen blijft bij groep 6.
Op vrijdag 3 maart gaat groep 1 en 2 naar de voorstelling ‘Boer Boris’ in Noordwolde. Meer
informatie hierover volgt.

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

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

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

Groep 1 & 2

Oud papier schema 2016-2017

Datum
een van de ouders of verzorgers
7-feb-17 Sofie Lodewijk/ Emily Morgan

reserve
Lieke Schippers

tijd
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

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

