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Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende twee weken:
2 februari
5 februari
6 februari
12 februari
16 februari

Marie Veenstra (gr. 1)
Laura Mulder (gr. 3)
Geovanny van Lingen (gr. 2)
Mirre Mulder (gr. 6)
Joey de Jong (gr. 1)
Henry Morgan (gr. 6)
Celine Veenstra (gr. 1)
Thijs Tolman (gr. 8)

Van Harte gefeliciteerd !
Rapportavond
Donderdag 16 februari is het gezamenlijke contactmoment voor de ouders/verzorgers van groep 1 tm
7. Het onderwerp van het gesprek is het rapport dat uw kind binnenkort mee naar huis krijgt.
Misschien zijn er ook wel ouders/verzorgers die op de middag kunnen. We kunnen op donderdag al
gesprekken voeren vanaf 14.20 uur. Dat zorgt ervoor dat er minder gesprekken op de avond zijn en
dat er dus minder kans is dat de gesprekken uitlopen.
De ouders van de leerlingen van groep 8 worden of op donderdag 16 februari of op maandag 27
februari uitgenodigd. Dit gespek zal voornamelijk gaan over de verwijzing naar het VO. Deze
gesprekken zullen iets meer tijd nemen (20 min. per leerling)
Wij willen graag vóór woensdag 8 februari a.s. weten wie op de middag of juist alleen op de
avond kan. Bij geen bericht wordt u door ons ingepland.
Mail uw antwoord even naar Koen (directie@deoosterbrink.nl). Dan maken we daarna het rooster dat
op donderdag 9 februari met de weekinfo meegaat.

Remco Heite schaaktoernooi:
Op zaterdag 11 februari a.s. zullen een aantal leerlingen van groep 8 deelnemen aan het Remco
Heite schaaktoernooi in Wolvega.
Wij wensen ze heel veel succes en hopen dat zij het ver gaan schoppen!
Binnenkort zullen wij u verslag doen van dit toernooi.

Uurcultuur:
Donderdag 26 januari is groep 6 t/m 8 naar een voorstelling
van Uurcultuur geweest in Noordwolde.’De voorstelling had
als titel: ‘Mama Gazoline’
De voorstelling ging over een jongen die een bijzondere
moeder heeft. Deze moeder is overal en nergens en beleeft
hééél veel. Daarover stuurt ze hem soms de mmoiste
brieven, vol met avonturen. Zelfs de jongen weet soms niet
meer wat wel waar is en wat niet.

Aan het eind van de voorstelling kregen alle kinderen een
ballon waarvan ze een ‘Hendrikje’ konden maken. Hendrikje
was de hond die een rol had in de voosrtelling.
Donderdag 2 februari zijn de groepen 3 t/m 5 naar een voorstelling van Uur
cultuur geweest. De voorstelling ging over een zebra die graag een
hardloopwedstrijd wilde organiseren, de andere bewoners hadden echter
niet zoveel zin in zo’n wedstrijd aangezien de zebra altijd won. Ze lieten hem
daarom rennen tegen niemand. De zebra dacht dat niemand daadwerkelijk
iemand was en ging rennen. Hij verloor volgens zijn vrienden en was erg
verdrietig. Gelukkig werd hem daarna verteld dat de wedstrijd niet echt was
omdat niemand niet bestond. Zebra was weer blij. Ze maakten nieuwe
afspraken over een hardloopwedstrijd waarbij de zebra wat achterstand had
zodat ook de anderen eens konden winnen. De voorstelling was leuk en
grappig en vooral goed gespeeld door maar één persoon, knap hoor.
Op vrijdag 3 maart gaat groep 1 en 2 naar de voorstelling ‘Boer Boris’ in Noordwolde. Meer
informatie hierover volgt.

Agenda
Wanneer
7 februari
11 februari
16 februari
17 februari
17 februari
3 maart
7 maart
11 maart
15 maart

Wat
Oud papier
Remco Heite schaaktoernooi
Gezamenlijk contactmoment
Rapport mee naar huis
Start voorjaarsvakantie t/m 26
feb.
Voorstelling Uurcultuur
Dag van de techniek (Stad &
Esch)
Dag van de techniek (Stad &
Esch
Creatieve voorstelling groep

Wie
Zie schema
Groep 7 & 8
Iedereen
Alle leerlingen
iedereen

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

Groep 1 & 2
Groep 7
Groep 7
Groep 5 & 6

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

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

Ouders die niet kunnen, nemen contact op met de reserve, onderling ruilen mag ook, dit wel
doorgeven aan Jolande Punter

