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BSO de Bosuilen
De afgelopen weken zijn we druk bezig
geweest met het thema kunst. De kinderen
konden helemaal los gaan met borduren en
kliederen met verf. In de vakantie zijn de bso
kinderen van de locaties Makkinga en
Steggerda bij ons op bezoek geweest. Samen
hebben we een speurtocht gedaan en hebben
we mooie kunst gemaakt op canvasdoeken.
De canvas doeken zijn te bewonderen in de
hal bij de kleuters.
Tot de volgende keer.

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende twee weken:
6 maart
8 maart
9 maart
10 maart
12 maart
13 maart
15 maart

Morres Buursema (gr. 2)
Ronja Oostra (gr. 3)
Ilse Spijker (gr. 6)
Sven Bjorn (gr. 5)
Nynke Gutterswijk (gr. 2)
Denise Oukes (gr. 3)
Max van der Walle (gr. 8)
Annemiek Jager (gr. 8)

Van Harte gefeliciteerd !

100e leerling en High Tea:
Afgelopen maandag hebben wij Max van der Garde, als 100e leerling, feestelijk
mogen verwelkomen. Het is in deze tijd van krimp mooi om te mogen
constateren dat er zeker nog groei is op onze school.
Natuurlijk vinden wij alle kinderen die bij ons op school zitten en komen even
belangrijk. Maar wanneer je dan de 100e leerling mag begroeten blijft het
natuurlijk toch bijzonder. Max werd verwelkomt door alle leerlingen en
teamleden met prachtige groene ballonnen. Hij heeft een mooie oorkonde
gekregen.
Wij hopen dat Max een geweldig mooie en leerzame tijd op school zal hebben.
Omdat wij met alle kinderen dit heugelijk feit wilden vieren hebben wij
voor iedereen een Hight Tea georganiseerd. ’s Morgens hebben alle
kinderen, onder leiding van een aantal ouders en de OV, heerlijke
hapjes gemaakt. ’s Middags hebben wij eerst met z’n allen geproost
waarna de kinderen allemaal in hun eigen lokaal genoten hebben van de
lekkernijen van de High Tea. Het waren twee prachtige activiteiten die
zonder de hulp van de OV en een aantal vrijwilligers nooit tot zo’n
succes hadden geleid. Wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken!
U kunt de foto’s terugvinden op onze website.

Schoolschaatsen:
Groep 7 & 8 zijn nu twee keer naar het schoolschaatsen in het Thialf stadion geweest. De kinderen
krijgen daar schaatsles in verschillende groepen. Zij zullen in totaal 4 keer naar Thialf gaan.
Er wordt in ieder geval enthousiast geschaatst en geoefend!

Juf Nynke:
Juf Nynke Rijpma is al enige tijd afwezig i.v.m. ziekte. Zij zou echter afgelopen woensdag weer
beginnen op onze school. Helaas is inmiddels gebleken dat herstel toch langere tijd gaat duren en zij,
zoals het zich nu laat aanzien, niet vóór de zomervakantie zal terugkeren op school.
Omdat het voor groep 1 & 2 erg belangrijk is dat er zo snel mogelijk rust, duidelijkheid en structuur in
de groep komt hebben wij, in overleg met ons bestuur, besloten om een vaste vervanger in groep 1 &
2 te zetten die naast juf Nynke v.d. Heide de groep gaat draaien.
De afgelopen periode hebben er vele verschillende gezichten voor de groep gestaan en dit is absoluut
niet wenselijk.
Gisteren hebben juf Nynke v.d. Heide en meester Koen een positief gesprek gehad met een geschikte
kandidaat. Zij heeft ervaring als kleuterjuf en ook in het Dalton onderwijs.. Zij zal vanaf volgende week,
samen met juf Nynke v.d. Heide de kleutergroep gaan draaien. Wanneer het van beide kanten bevalt
zal zij, in ieder geval tot aan de zomervakantie, bij ons op school blijven. Binnenkort zal zij zich, via de
weekinfo, aan u voorstellen.

Uurcultuur:
Groep 1 & 2 zouden vrijdag 3 maart een voorstelling van Uurcultuur bezoeken in Noordwolde. I.v.m.
de afwezigheid van juf Nynke vinden wij het niet verstandig dat twee invalkrachten, met deze groep
naar de voorstelling gaat. Voor de kinderen geeft dit teveel onrust. Wij hebben, in overleg met de
organisatie van Uurcultuur afgesproken dat het bezoek verplaatst wordt naar 23 of 30 maart a.s. Juf
Nynke v.d. Heide is die dag in ieder geval aanwezig om, als vaste leerkracht, mee te gaan naar de
voorstelling.

PlayBack show:
Morgenavond (vrijdag 3 maart) vindt in het dorpshuis de jaarlijkse playbackshow plaats. In de extra
bijlage vindt u een flyer met verdere informatie. De organisatie hoopt op een grote opkomst!

Informatie uit groep 1 & 2:
Wij zijn deze week gestart met het thema ‘Dieren’. Huisdieren, boerderijdieren en wilde dieren.
Daarnaast hebben we gekeken waar ze leven; op de grond, in het water of in de lucht. Tijdens de
inloop doen wij van alles; we bouwen een dierentuin, maken dierenpuzzels, zetten dieren in de juiste
volgorde (van klein naar groot of van groot naar klein), bouwen dieren
van constructiemateriaal en klei.
Willen de kinderen maandag 6 maart allemaal een knuffeldier meenemen?
Ook zijn we weer gestart met de letterkoffer. De letter W van wilde dieren staat de

komende 2 weken centraal. Vanaf nu volgt er regelmatig een update over de
ontwikkelingen uit groep 1 & 2.

Open dag:
Op woensdag 22 maart a.s. staan de deuren van onze school weer open voor belangstellenden die
onze school eens willen bezoeken. Tijdens deze ‘open dag’ kunt u even een kijkje nemen in de klas
en kunt u voor vragen terecht bij ons. De open dag start om 8.30 uur en duurt tot 12.30 uur. Op deze
dag wordt er gewoon lesgegeven zodat u een goed beeld krijgt van het dagelijkse ‘leven’ in onze
school. De koffie staat klaar en wij leiden u graag rond op onze school.

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.

NLDoet!
Op zaterdag 11 maart zal onze school weer deelnemen aan NL Doet! In tegenstelling tot eerdere
berichtgeving zullen de klussen er iets anders uit komen te zien. Inmiddels is duidelijk geworden dat
het vervangen van het zandbakzan door de gemeente wordt verzorgd. Ook de ramen zijn in de
voorjaarsvakantie al gewassen. Hier zijn een paar andere klusjes voor in de plaats gekomen. Juf
Nynke wil graag twee houten kisten op wieltjes waar de kleuters hun tassen en spullen in kunnen
doen. Verder willen wij het kleuterplein voorzien van belijning zodat de kinderen weten waar ze
kunnen fietsen etc. Daarnaast willen we de pleinen schoonmaken en de groententuintje
‘voorjaarsklaar’ maken. Ook zullen de gevels en evt. speeltoestellen schoongespoten moeten worden.
Wij hebben zo’n 10-12 vrijwilligers nodig. U kunt zich aanmelden bij meester Koen.
Wij hopen dat er, naast de ouders van de pleincommissie, nog een aantal handige ouders
willen helpen.
U kunt zich melden bij meester Koen.

Agenda
Wanneer
6 maart
7 maart

11 maart
13 maart
15 maart

Wat
Schoolschaatsen groep 7 & 8
Dag van de techniek (Stad &
Esch)
Dag van de techniek (Stad &
Esch
NL DOET!
Schoolschaatsen
Creatieve voorstelling groep

22 maart
23 of 30 maart

Open dag
Voorstelling Uurcultuur

11 maart

Wie
Groep 7 & 8
Groep 7

Hoe laat
10.00-11.00 uur

Groep 7
Vrijwilligers (ouders)
Groep 7 & 8
Groep 5 & 6 en
belangstellenden.
Hele school
Groep 1 & 2

09.00 -12.00 uur
10.00-11.00 uur
12.00 uur
8.30 – 12.30 uur
Nog niet bekend.

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

