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

Thijs Tolman (gr. 8)
Storm Bakker (gr. 1)
Max van der Garde (gr. 1)

Van Harte gefeliciteerd !

100e leerling:
Op maandag 27 februari verwelkomen wij officieel onze 100e leerling. Max van der Garde wordt op
22 februari 4 jaar.
Wij willen dit heugelijke feit niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan en zullen maandagochtend 27
februari rond 8.30 uur Max feestelijk verwelkomen.
Omdat het ongeveer één jaar geleden is dat, na zeer lange tijd, onze 100 e leerling groots onthaald
werd hebben wij er voor gekozen om hier op een iets bescheidener schaal aandacht aan te schenken.
Wel gaan wij ’s middags met alle kinderen van de school een Hight Tea organiseren.

Meester Dennis:
In de vorige weekinfo heeft meester Dennis zich al even aan u voorgesteld.
Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat meester Dennis in ieder geval tot aan de zomervakantie in
groep 7 & 8 les blijft geven. Meester Dennis staat van maandag t/m donderdag voor de groep. Op
vrijdag blijft juf Esther voor de groep staan en voorlopig werkt juf Esther nog 2 dagen, samen met
meester Dennis, in groep 7 & 8.

Nieuwe rapporten:
Aankomende vrijdag krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 7 nieuwe rapportmappen mee naar huis.
Deze ‘ontwikkelingsmappen’ geven u zicht op de ontwikkeling en de vorderingen van uw kind(eren).
Naast het (aangepaste) rapportoverzicht kunt u ook lezen waaraan uw kind(eren) de komende periode
wil werken. Deze afspraken worden, tijdens een gesprek tussen de leerling en de leerkracht
vastgelegd. Ook treft u een bladzijde waarop uw kind wat informatie over zichzelf geeft. Dit alles
maakt deel uit van een soort portfolio. Het ontwikkelingsrapport zal dit schooljaar verder worden
aangevuld.

De kinderen van groep 1 & 2 zullen aan het eind van dit schooljaar een dergelijke map mee naar huis
krijgen. De leerlingen van groep 8 krijgen dit jaar nog hetzelfde rapportmapje als voorheen mee naar
huis maar hier zijn wel de nieuwe pagina’s aan toegevoegd.

Schoolschaatsen:
De kinderen van groep 7 & 8 gaan op vrijdag 17,
maandag 27 februari, maandag 6 en maandag 13
maart schoolschaatsen in het Thialf stadion. Zij leren,
tijdens deze schaatlessen, uitdagend en
spelenderwijs te schaatsen. De kinderen worden per
bus vervoerd naar Heerenveen.
Zij mogen hun eigen schaatsen meenemen (mits goed geslepen). Kinderen die zelf geen schaatsen
hebben krijgen deze te leen van het Thialf stadion.
Handschoenen dragen is verplicht!!!

Voorleeswedstrijd:
Afgelopen maandag heeft Noor van de Vliet (groep 8) onze school
vertegenwoordigd tijdens de regionale voorronde van de Nationale
voorleeswedstrijd.
Zij las op een prachtige manier voor uit het boek ‘Dagboek van een Muts’ van
Rachel Renee Russell.
Ondanks dat ze een positieve beoordeling kreeg van de jury is het helaas niet
gelukt om bij de eerste vier te eindigen. Ondanks dit heeft Noor haar uiterste
best gedaan.

Hight Tea:
Op maandag 27 februari organiseren wij op school, voor en met alle leerlingen, een High Tea.
Aan het eind van de ochtend en begin van de middag zullen alle leerlingen, onder begeleiding, lekkere
hapjes maken. Vanaf 13.15 uur start de High Tea en zullen wij in verschillende groepjes, in de
klassen, de hapjes en drankjes gaan nuttigen.
Voor hulp bij het klaarmaken van de verschillende hapjes kunnen wij nog wel een aantal ‘helpende
handen’ gebruiken. Mocht u hiervoor in de gelegenheid zijn dan horen wij dit graag. Wij hebben nog
2 á 3 mensen nodig.
Zou u, i.v.m. de High Tea, rekening willen houden met de hoeveelheid pauze- en lunch hap voor uw
kinderen?

Gymtijden
Na de voorjaarsvakantie zullen de gymtijden weer teruggedraaid worden naar het ‘oude’ schema.
Dit betekent dat alle groepen op dinsdag gaan gymmen en dat groep 7 & 8 weer terug gaat naar de
vrijdag. Groep 3 & 4 zullen dan weer op donderdag gaan gymmen. Voor groep 5 & 6 veranderd er
niets.

Inloop groep 1 tot en met 4!!
Met ingang van maandag 27 februari 2017 gaan de groepen 1 tot en met 4 iedere dag starten met
inloop. Kinderen mogen vanaf 08.15 uur de klas in. De kinderen van groep 3 en 4 starten met lezen
in een boekje naar keuze of krijgen een andere opdracht. Groep 1 en 2 start met een werkje. Ouders
mogen daarbij hun kind begeleiden. Bij de tweede bel 08.30 uur is het de bedoeling dat de ouders het
lokaal verlaten, zodat we kunnen starten met de les.

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.
Langs deze weg willen wij de leesouders van afgelopen periode bedanken voor hun inzet!

Remco Heite schaaktoernooi:
Op zaterdag 11 februari hebben Jordy Schokker, Thijs Tolman, Brent
Groen en Ellard Jongedijk (groep 8) deelgenomen aan het Heite
schaaktoernooi in Oosterwolde. Er waren zo’n 36 teams aanwezig.
Ondanks dat de heren erg goed hebben geschaakt is het hen niet gelukt
om zich bij de ‘winnaars’ te plaatsen. Gelukkig was meedoen belangrijker
dan winnen en de jongens hebben laten zien dat zij zeker over voldoende
schaaktalenten beschikken. Het was een prachtige dag en men heeft
enthousiast en sportief gespeeld.

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.
Tot nu toe heeft zich nog niemand aangemeld!! Wij hopen dat u dit alsnog zult doen!

Zwemmen in de voorjaarsvakantie:
Deze week krijgen de leerlingen een kortingsbon mee naar
huis voor het zwembad ‘De Steense’ in Wolvega. Dit vanuit
de actie: “School van de week”.
De kinderen kunnen op vrijdag 17 februari & zaterdag 18
februari tegen een gereduceerd tarief (€ 2,-) zwemmen.
Op vrijdagavond is er van 18.45 tot 20.00 uur
discozwemmen. Op zaterdag van 14.00 – 16.00 uur vrij zwemmen.

Agenda
Wanneer
17 februari
17 februari
17 februari
27 februari
27 februari
3 maart
6 maart
7 maart
11 maart
11 maart
13 maart
15 maart

Wat
Rapport mee naar huis
Schoolschaatsen
Start voorjaarsvakantie t/m 26
feb.
Schoolschaatsen
Gesprekken ouders groep 8 ivm
voortgezet onderwijs
Voorstelling Uurcultuur
Schoolschaatsen groep 7 & 8
Dag van de techniek (Stad &
Esch)
Dag van de techniek (Stad &
Esch
NL DOET!
Schoolschaatsen
Creatieve voorstelling groep

Wie
Alle leerlingen
Groep 7 & 8
iedereen

Hoe laat

Groep 7 & 8
Groep 8

10.00-11.00 uur
Vanaf 14.15 uur

Groep 1 & 2
Groep 7 & 8
Groep 7

10.00-11.00 uur

10.00-11.00 uur
Hele week

Groep 7
Vrijwilligers (ouders)
Groep 7 & 8
Groep 5 & 6

09.00 -12.00 uur
10.00-11.00 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

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

reserve
Nynke Veenhouwer
Laura Boersma
Sophie Donker
Sem Spijker
Eline Swildens
Michal Berg van den

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

5-sep-17 Jayden Betten/ Demi Blum

Veerle Huisman

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

Wij wensen iedereen een fijne
(voorjaars)vakantie. Tot 27 februari!

18:00

