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

Sven Bjorn Vermeeren (gr. 5)
Nynke Gutterswijk (gr. 2)
Denise Oukes (gr. 3)
Max van der Walle (gr. 8)
Annemiek Jager (gr. 8)

Van Harte gefeliciteerd !

Nieuwe juf:
Beste kinderen en ouders van de Oosterbrink,
Graag stel ik me aan jullie voor: Ik ben Harriet Veenstra, 32 jaar. Ik woon samen met mijn vriend Wijko
Farnholt en ons zoontje Ties (2 jaar) in Wolvega. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten
(wielrennen, hardlopen, bodypump), tuinieren en eropuit gaan met mijn gezin. Ook houden wij ervan
om heerlijk op vakantie te gaan, het liefst naar de zon!
Vanaf deze week ben ik werkzaam op de Oosterbrink bij Gr 1/2, samen met juf Nynke. Mijn
werkdagen zijn woensdag donderdag en vrijdag.
Volgende week is mijn laatste werkdag op daltonschool Fredericus in Steggerda, hier heb ik ruim 12
jaar gewerkt. Ook neem ik afscheid van de st. Clemensschool te Steenwijk, waar ik ruim 6 jaar heb
gewerkt.
Ik heb ontzettend veel zin om op de Oosterbrink aan de slag te gaan, een leuke nieuwe uitdaging !
Loopt u gerust eens bij gr 1/2 binnen om kennis te maken. Tot ziens

Vriendelijke groeten
Juf Harriet
Luizen:
Vandaag is er weer een luizencontrole geweest. Wij kunnen u melden dat wij op dit moment luisvrij
zijn!

Bibliotheekkasten:
Dinsdag 28 maart wordt de huidige kast van de schoolbibliotheek omgeruild en krijgen we een
nieuwe collectie om uit te lenen.
Graag in de week van 21 t/m 25 maart alle boeken inleveren, zodat we de kast zo volledig mogelijk
kunnen doorgeven aan de volgende school. Die week krijgen de kinderen dus geen boek mee naar
huis.

Musical groep 7 & 8:
In tegenstelling tot wat er op de infokalender staat zal de musical niet op 2 juni plaatsvinden maar op
vrijdag 14 juli!!
De kinderen en leerkrachten van groep 7 & 8 zijn zich momenteel aan het oriënteren op een leuke
musical.

Schoolreisjes:
De schoolreisjes van groep 3 & 4 en die van 5 & 6 zullen plaatsvinden op donderdag 11 mei.
Groep 3 & 4 zullen dit jaar een bezoek brengen aan Sprookjeshof in Zuidlaren en groep 5 & 6 zullen
een ‘actief’ schoolreisje hebben in In-en Outdoor Pinokkio in Assen.
Verdere informatie volgt terzijnertijd.
Voor groep 1 & 2 wordt nog een datum en een bestemming vastgesteld.

Creatieve voorstelling groep 5 & 6:
Groep 5/6 is druk aan het oefenen voor de creatieve voorstelling van woensdag 15 maart. ’s Ochtends
om 11.00 uur mogen eerst de kinderen uit de andere groepen komen kijken. Om 12.00 uur zijn ook de
ouders en andere belangstellenden welkom om bij de voorstelling te komen kijken. Wij hebben er zin
in!

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. Groep 1 is die dag
gewoon vrij. Mocht uw kind in groep 1 zitten en even langs willen komen dan kunt u
uw kind natuurlijk gewoon meenemen.

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.

Informatie vanuit het AD-HOC kinderkoor Boijl en omgeving:
Paasmusical: Wat moeten hazen met ……Pasen?
Dat is de titel van de paasmusical. De eerste repetitie is al geweest en het was leuk!
We zijn momenteel met 11 kinderen maar er kunnen er altijd nog bij, dus…. Als je nog zin hebt om
mee te zingen kom op donderdag naar de repetitie. We repeteren in de kerk van 16.00 uur tot 16.45
uur (er zijn geen kosten aan verbonden).
We zijn uitgenodigd bij De Herbergier te Oldeberkoop om onze musical uit te voeren op
zaterdagmiddag 15 april. De tweede uitvoering is op zondag 16 april, eerste paasdag in de kerk van
Boijl om 10.00 uur!
Opgave kan ook bij Minnie 0561 421636 of l.j.diever@hotmail.com
of bij
Mirjam 06 12303308 of mirjamcornelisse@live.nl

Agenda
Wanneer
11 maart
11 maart
13 maart
15 maart

Wat
Dag van de techniek (Stad &
Esch
NL DOET!
Schoolschaatsen
Creatieve voorstelling

22 maart
23 of 30 maart

Open dag
Voorstelling Uurcultuur

6 april
12 april
13 april
21 april

Theoretisch verkeersexamen
Schoolvoetbaltoernooi
Paaontbijt
Koningsspelen
Start meivakantie t/m 30 april
Bevrijdingsdag (iedereen vrij!)
Schoolreisjes
Avondvierdaagse (woensdag
niet) (ma-di-do-vr)
Schoolkorfbaltoernooi
Praktisch verkeersexamen
Meesters en juffendag
Hemelvaartsdag (vrij t/m zo 28
mei)
Creatieve voorstelling
Start Pinkstervakantie t/m 11 juni
Toetsweek
Creatieve voorstelling
Extra toetsweek
schoolfotgraaf
Schoolkamp groep 7 & 8
Oudercontactavond
Musical
Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Start zomervakantie t/m 3
september

5 mei
11 mei
15 t/m 19 mei
17 mei
18 mei
24 mei
25 mei
31 mei
2 juni
19 juni
22 juni
26 juni
28 t/m 30 juni
6 juli
14 juli
20 juli
21 juli

Wie
Groep 7

Hoe laat

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

Groep 7 & 8
Groep (6) 7 & 8
Hele school
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen
Groep 3 & 4 en 5 & 6

In overleg
‘s middags
Vanaf 8.30 uur
Hele dag

Groep 3 t/m 8
Groep 7 & 8
Alle groepen
Alle groepen

‘s middags
Nog niet bekend
Hele dag

Groep 3 & 4
Alle groepen
Alle groepen
Groep 1 & 2
Alle groepen
Alle groepen
Groep 7 & 8
Ouders
Groep 7 & 8
Groep 8
Groep 1 t/m 7
Alle groepen

‘s ochtends

8.30 – 12.30 uur
Nog niet bekend.

Hele dag
‘s avonds

Hele dag
Hele dag
Hele dag
’s middags, ‘s avonds
‘s avonds
Hele dag

Oud papier schema 2016-2017

Datum
4-apr-17
2-mei-17
6-jun-17
4-jul-17
1-aug-17
5-sep-17

een van de ouders of verzorgers
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
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
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

