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KDV De Bosmuizen
Wat genieten we toch van dit heerlijke lente weer. We
spelen lekker veel buiten.
Zaterdag tijdens de NL doet zijn we druk in de weer
geweest. De zolder is weer mooi en netjes opgeruimd
Maandag zijn we met alle kinderen gezellig lopend en
in de bolderkar
naar de AHB winkel gelopen voor plantjes.

Deze week zijn we begonnen met het nieuwe thema
kleding. De komende weken gaan we ons bezig
houden met onze kleding. Wat hebben we aan
vandaag en wat voor kleur is het. Zoek dezelfde
knopen bij elkaar. We knutselen een mooie stropdas
en maken onze eigen schoen met veters erin.

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende twee weken:
24 maart
25 maart
30 maart

Sofie Lodewijk (gr.1)
Bowie Peters (gr.5)
Laura van Sluis (gr. 2)

Van Harte gefeliciteerd !

Ziekmeldingen:
Wanneer u uw kind ziek wilt melden vragen wij u om dit telefonisch te doen vóór 8.15 uur.
Wanneer u dit via de mail doet is het mogelijk dat deze niet op tijd gelezen wordt en dat u gebeld
wordt door de leerkracht waar uw kind blijft.

Uurcultuur groep 1 & 2:
Groep 1 & 2 gaat op donderdag 23 maart a.s. naar een voorstelling van
Uurcultuur (Boer Boris) op de St. Franciscusschool in Wolvega
De voorstelling begint om 10.30 uur.
Voor het vervoer van de kinderen zijn wij op zoek naar een aantal chauffeurs.
Mocht u hiervoor tijd hebben dan horen wij dit graag z.s.m.
Wij vertrekken rond 9.45 uur uur vanaf school.
U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkracht van groep 1 & 2.

NLDoet!
Afgelopen zaterdag hebben een aantal ouders en teamleden geholpen om de schoolpleinen schoon
te maken en belijning te plaatsen. Ook zijn er een paar bakken gemaakt voor de tassen van groep 1 &
2. Helaas was de opkomst bedroevend laag en hebben zich maar weinig mensen aangemeld. De
ouders en vrijwilligers die er wel waren willen wij, langs deze weg, hartelijk bedanken voor hun inzet
en het prachtige resultaat.

Informatie uit groep 1&2
Afgelopen week zijn we gestart met een nieuw thema: Lente. We
stempelen, vouwen, bouwen, wegen met kippenvoer en versieren
eieren.
Maandag vonden de kinderen de letter L in de zandtafel. We hebben
vervolgens allemaal woorden bedacht bij deze letter. De komende
twee weken staat de letter L centraal. Neem gerust eens een kijkje op
onze lettertafel! En.... houd de site in de gaten voor leuke foto's.

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.

Creatieve voorstelling groep 5/6
Afgelopen woensdag hebben de kinderen en andere
belangstellenden kunnen genieten van een creatieve
voorstelling van groep 5/6. Deze keer geen zang en toneel
maar een heus testlab. De kinderen hebben allemaal
proefjes uitgevoerd en laten zien hoe ze tot bepaalde
conclusies kwamen. Met in de reclametijd een mooie dans
van een aantal meiden. Al met al een geslaagde
voorstelling.

Afspraken m.b.t. de kanjertraining
Op school werken we al een tijdje met de kanjertraining. Dit
werkt in de meeste gevallen prettig.
Toch zien we soms ook ‘agresief’ gedrag op het voorplein.
We hebben het dan over schoppen, slaan, duwen, enz. Dit
geeft voor een aantal kinderen een onveilig gevoel. We
noemen dit ‘zwarte petten’ gedrag en een kind met een
zwarte pet wordt direct naar binnen gestuurd. Zien we dit
gedrag echter meerdere malen per week dan moeten er
andere maatregelen getroffen worden. Het betreffende kind
blijft dan een week lang binnen in de pauzes. Natuurlijk wordt
u als ouder hiervan op de hoogte gebracht. Zo willen we het
voor alle kinderen weer veilig en gezellig maken op het plein.

In 80 dagen de wereld rond
Een mooie uitdaging! In 80 dagen de wereld rond. Vanaf maandag 20 maart 2017 gaan de kinderen
van groep 7-8 de strijd aan met andere scholen uit Friesland om zoveel mogelijk kilometers te fietsen.
Wij hopen als klas natuurlijk een mooie prijs te winnen, maar ook de beste kilometervreter uit de klas
kan een prijs winnen! De kinderen hebben hiervoor ieder een smartphone te leen. Op school zullen wij
erop toezien dat er voorzichtig mee om wordt gegaan. Wij hopen dat u thuis ook een oogje in het zeil
wilt houden.

Op www.80dagen.com vindt u verdere informatie over de
fietscampagne. Ook kunt u hier de actuele tussenstand
vinden. Wij gaan ons best doen!

Agenda
Wanneer
22 maart
23 maart

Wat
Open dag
Voorstelling Uurcultuur

Wie
Hele school
Groep 1 & 2

Hoe laat

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

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

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

8.30 – 12.30 uur
9.45 uur.

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

