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

Sofie Lodewijk (gr.1)
Bowie Peters (gr.5)
Laura van Sluis (gr. 2)
Norah-an Bergsma (gr. 8)

Van Harte gefeliciteerd !

Een broertje voor Ilse en Leon
Op 15 maart hebben Ilse en Leon een broertje gekregen. Zijn naam is Rinse. Marco en Lianne van
harte gefeliciteerd met jullie zoon. Wij wensen Ilse en Leon veel plezier met hun broertje.

Kanjerdag:
Op donderdag 30 maart a.s. vindt er een zogenaamde ‘Kanjerdag’ plaats voor de leerlingen en hun
ouders van groep 7 & 8.
De ouders van desbetreffende groepen hebben hierover al informatie en een uitnodiging ontvangen.
Het is belangrijk dat alle ouders van groep 7 & 8 hierbij aanwezig zijn. Mocht u echter toch verhinderd
zijn dan horenb wij dit graag zo spoedig mogelijk.

Project Lekker Fit
Op maandag 3 april starten alle groepen met het project Lekker Fit.
We werken 3 weken aan het project, waarbij sport en voeding
centraal staan. Het project wordt afgesloten met de Koningsspelen
op vrijdag 21 april.
Maandag 3 april gaan alle groepen een gezonde smoothie maken.
Hiervoor hebben we een aantal blenders nodig. Wie heeft voor ons
die dag een blender (inhoud minimaal 1 liter) te leen?
Bij voorbaat hartelijk dank.

Schoolbiebkast
Dinsdag 28 maart wordt de schoolbiebkast omgeruild. Kinderen, die hun schoolbiebboek nog thuis
hebben, moeten het boek uiterlijk maandag 27 maart hebben ingeleverd bij hun meester of juf!

Uurcultuur groep 1 & 2:
Groep 1 & 2 zijn vandaag naar een voorstelling van
Uurcultuur geweest in de Franciscusschool in Wolvega. De
voorstelling ging over boer Boris die de inspectie van de
Boerenbond op bezoek zouden krijgen. De mooiste
producten van de boerderij werden gesorteerd om door de
inspectie geïnspecteerd te worden. Helaas liep het allemaal
anders omdat een vreemde klant alle mooiste producten
kocht voor haar jarige paard.
Gelukkig werd boer Boris toch nog de beste boer van het
jaar omdat hij de bijzonderste producten had (gekleurde
eieren, volle- en halfvolle melk(flessen) en wortelen in alle vormen en kleuren.
De foto’s van de voorstelling vindt u op onze website.

Rapporten
In februari hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 hun ontwikkelingsrapport mee naar huis gekregen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn dit rapport weer ondertekend in te leveren bij de leerkracht? Zo kunnen
wij de ontwikkelingsrapporten weer verder gaan vullen.
Omdat we nu werken met een nieuw rapport worden de oude rapporten op woensdag 29 maart mee
naar huis gegeven, deze mogen de kinderen houden, leuk voor later!

Agenda
Wanneer
30maart

Wat
Kanjerdag

6 april
12 april
13 april
21 april

Theoretisch verkeersexamen
Schoolvoetbaltoernooi
Paasontbijt
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
Leerlingen en ouders gr.
7&8
Groep 7 & 8
Groep (6) 7 & 8
Hele school
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen
Groep 3 & 4 en 5 & 6

Hoe laat
Vanaf 8.30 uur

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

In overleg
‘s middags
Vanaf 8.30 uur
Hele dag

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

