Weekinfo
Kindcentrum Boijl
9 februari 2017
Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang

Boijlerweg 88,
8392 NK Boijl
Tel.0561 - 421926
E-mail:
info@dekinderkei.nl
Website:
www.dekinderkei.nl

Boijlerweg 88,
8392 NK Boijl,
tel. 0561 - 421677
E-mail:
directie@deoosterbrink.nll
Website :
www.deoosterbrink.nl

KDV De Bosmuizen
Bij de Bosmuizen zijn we bezig met Valentijnsdag. We hebben vorige week al wat leuks geknutseld
voor de papa’s en mama’s maar dat is nog een verrassing.
Afgelopen week hebben we lekkere Valentijns koekjes gebakken. De kinderen hebben er lekker van
gesmuld.
Aan het begin van de week zijn gezellig met de kinderen op stap geweest met bolderkar. Even een
rondje door het dorp en even bij de vogeltjes gekeken. Heerlijk!

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende twee weken:
12 februari
16 februari
18 februari

Celine Veenstra (gr. 1)
Thijs Tolman (gr. 8)
Storm Bakker (gr. 1)

Van Harte gefeliciteerd !

Nieuwe meester groep 7/8
Mijn naam is Dennis van Dijken. Ik ben 25 jaar en woon samen met mijn
vriendin in Groningen. In mijn vrije tijd houd ik me veel bezig met voetbal. Ik
voetbal zelf ook voor HFC’15 in Hoogkerk. Na mijn afstuderen aan de PABO
heb ik op verschillende scholen ervaring opgedaan. Nu ga ik voor een
mooie uitdaging op Basisschool De Oosterbrink. Mijn werkdagen zijn
maandag t/m donderdag. Samen met juf Esther gaan we voor een
leerzame, maar vooral ook gezellige tijd.
Meester Dennis

Rapportavond
Donderdag 16 februari is het gezamenlijke contactmoment voor de ouders/verzorgers van groep 1 tm
8. Het onderwerp van het gesprek is het rapport dat uw kind 17 februari mee naar huis krijgt.
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)
De kinderen die na de kerstvakantie zijn ingestroomd in groep 1 zijn niet ingepland. Mocht u wel
behoefte hebben aan een gesprek, maak dan even een afspraak met juf Nynke v/d Heide.
Wanneer u niet bent ingepland op de donderdag, dan heeft u hierover bericht gehad van de
leerkracht. In de bijlage vindt u het rooster voor donderdag 16 februari en 27 februari.

Oproep: Leesouders gezocht!
Na de voorjaarsvakantie starten we met nieuwe leesgroepjes, welke ouders willen ons de komende
periode helpen om een leesgroepje te begeleiden? We lezen op dinsdag, woensdag en
donderdagochtend van 8.30 uur tot 8.45 uur. Graag opgeven bij juf Geesje of juf Janneke.

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.

NLDoet!
Op zaterdag 11 maart zal onze school weer deelnemen aan NL Doet! Op deze dag (ochtend) willen
wij, met een aantal vrijwilligers het schoolplein weer ‘voorjaarsklaar’ maken. Ook de zandbakken voor
de kleuters en peuteropvang zullen voorzien worden van schoon zand.
Mocht u belang hebben bij het ‘oude’ zand dan horen wij dit graag.
Ook willen wij de buitenkant van de school schoonmaken (o.a. ramen wassen).
Wij hebben zo’n 10-12 vrijwilligers nodig. U kunt zich aanmelden bij meester Koen.

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

15 maart

Wat
Remco Heite schaaktoernooi
Gezamenlijk contactmoment
Rapport mee naar huis
Start voorjaarsvakantie t/m 26
feb.
Gesprekken ouders groep 8 ivm
voortgezet onderwijs
Voorstelling Uurcultuur
Dag van de techniek (Stad &
Esch)
Dag van de techniek (Stad &
Esch
NL DOET!
Creatieve voorstelling groep

Wie
Groep 7 & 8
Iedereen
Alle leerlingen
iedereen

Hoe laat

Groep 8

Vanaf 14.15 uur

Hele dag
’s middags, ‘s avonds
Hele week

Groep 1 & 2
Groep 7
Groep 7
Vrijwilligers (ouders)
Groep 5 & 6

09.00 -12.00 uur

Oud papier schema 2016-2017

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

