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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 !
Oudejaarsploeg:
De oudejaarsploeg heeft ons vorige week een aantal
foamballen overhandigd. Wij zijn hier natuurlijk erg blij mee en
willen de oudejaarsploeg hiervoor bedanken.
De ballen zullen worden gebruikt in de gymzaal en het
speellokaal.

Nieuwe meester:
Zoals u heeft gehoord is meester Job gestopt met zijn werkzaamheden bij ons op school.
Gelukkig hebben wij afgelopen week een nieuwe meester gevonden die dit schooljaar groep 7 & 8 les
gaat geven. Zijn naam is meester Dennis van Dijken, is 25 jaar en komt uit Groningen. In de volgende
weekinfo zal hij zich even voorstellen. Wij zien uit naar een fijne samenwerking en hopen dat meester
Dennis een fijne en leerzame tijd tegemoet gaat op onze school.

Parkeren:
Zoals u waarschijnlijk al is opgevallen wordt er al enige tijd gewerkt aan de kantine bij de ijsbaan.
Hierdoor staan er regelmatig busjes, containers en andere materialen op het parkeerterrein.
Om wat extra parkeerruimte te creëren willen wij u vragen uw auto ‘diagonaal’ vóór het hek (& net) van
het sportveld te plaatsen, met de neus richting het sportveld. Wij, als team, zetten onze auto hier ook
zoveel mogelijk neer. Hierdoor ontstaan extra parkeerplaatsen.

Gordelroos:
Bij één van onze leerlingen is Gordelroos geconstateerd. Dit is een besmettelijke, maar ongevaarlijke
huidaandoening. Het virus die dit veroorzaakt is dezelfde als die van Waterpokken.
In de bijlage treft u verdere informatie over Gordelroos.

Lifestyle Xperience:
Vanaf zondag 22 januari t/m zondag 9 april zendt RTL 4 het programma Lifestyle Xperience. In dit
programma wordt ook aandacht besteed aan thema’s met betrekking tot Godsdienstig
vormingsonderwijs. Voor de kindere van groep 5 t/m 8 die GVO krijgen kan dit interessant zijn. De
uitzending begint om 14.20 uur!

Uurcultuur:
De komende maanden zullen alle groepen een
voorstelling van uurcultuur bezoeken.
Op donderdag 26 januari is groep 6,7 en 8 naar
de voorstelling ‘Mama Gazoline’ in Noordwolde
geweest.
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.
Voor het vervoer van de kinderen maken wij gebruik van de gymbus!
Op vrijdag 3 maart gaat groep 1 en 2 naar de voorstelling ‘Boer Boris’ in Noordwolde. Meer
informatie hierover volgt.

Agenda
Wanneer
31 januari
2 februari
7 februari
11 februari
16 februari
17 februari
17 februari
3 maart

Wat
Informatieavond groep 7 & 8
Voorstelling uurcultuur
Oud papier
Remco Heite schaaktoernooi
Gezamenlijk contactmoment
Rapport mee naar huis
Start voorjaarsvakantie t/m 26
feb.
Voorstelling Uurcultuur

Wie
Ouders groep 7 & 8
Groep 3, 4, 5
Zie schema
Groep 7 & 8
Iedereen
Alle leerlingen
iedereen

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

Groep 1 & 2

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

