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Hier weer een berichtje van de Bosuilen.
Hebben jullie ons informatie bord al op de gang zien hangen? We houden
iedereen graag op de hoogte van al onze nieuwtjes.
Op de BSO hebben we nieuwe hoeken. In onze leeshoek staat nu een hele mooie
bank. Hier kunnen de kinderen lekker chillen. De kinderen vinden de bank erg
leuk en maken er goed gebruik van.
Onder de bank zit ook een plank waar al onze boekjes op kunnen staan.
We gaan nu bezig met thema lente en Pasen. Met dit mooie
weer zijn we veel buiten te vinden. Hier spelen we leuke
spelletjes. We spelen wie of wat ben ik. De kinderen
krijgen een kaartje op hun rug (deze hebben ze eerst zelf
gemaakt) en moeten raden wie of wat ze zijn. We mogen
alleen antwoorden met ja of nee. Dit is nog best lastig hoor.
Leon en Ilse hebben een broertje gekregen genaamd Rinse.
We wensen hun veel geluk en plezier toe met hun broertje.
Groetjes van ons

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende twee weken:
10 april
13 april

Norah-an Bergsma (gr. 8)
Leon Goettsch (gr. 1)

Van Harte gefeliciteerd !

Juf Nynke Rijpma
Zoals u wellicht heeft vernomen is juf Nynke al enige tijd afwezig i.v.m. ziekte. Inmiddels is zij weer
hersteld. Omdat er nog meer zaken spelen, is echter in goed overleg met Comprix besloten dat juf
Nynke Rijpma haar werkzaamheden op Dalton obs de Oosterbrink niet voort zal zetten.
Inmiddels neemt juf Harriët Veenstra de taken van juf Nynke over. Juf Harriët zal, in ieder geval tot de
zomervakantie, bij ons op school blijven.
Wij willen juf Nynke, langs deze weg, bedanken voor haar inzet en inbreng op onze school en wensen
haar veel succes met haar verdere carriére.
Op een later tijdstip zullen wij de kinderen en ouders in de gelegeheid stellen om afscheid van haar te
nemen.

Schoolvoetbaltoernooi
JOGG en schoolvoetbaltoernooi
Op 12 april a.s. doen alle scholen weer mee aan
het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Vele ouders
en kinderen komen hier hun eigen school
aanmoedigen. Het huidige thema van JOGG (=
Jongeren Op Gezond Gewicht) Weststellingwerf is
'water drinken'. Om dit te stimuleren zal er een
watertappunt gerealiseerd worden waar een
drinkbidon gevult kan worden.
Op de oefenhoek van FC Wolvega kunnen alle
kinderen hun schotkracht 'testen'. Hierbij is een
'JOGG' t-shirt te winnen. (3 categorieën: groep 3-4;
groep 5-6 en groep 7-8 voor zowel jongens als
meisjes). Op het eind van de middag worden de
winnaars bekend gemaakt.
Verder zal er naar alle waarschijnlijkheid een standje van de GGD komen waar de kinderen ook wat
kunnen doen en waar ouders nader geïnformeerd kunnen worden over JOGG.

Paasontbijt
Op donderdag 13 april organiseren we een paasontbijt op school. En wat is er fijner dan ontbijten in je
pyama. We verwachten alle kinderen om 8.30 uur in pyama op school en starten dan gezamenlijk met
een paasverhaal in het speellokaal. Daarna is er voor elke groep een heerlijk ontbijt in eigen klas. Ook
gaan we paaseieren zoeken en eieren versieren. Voor het eieren zoeken in het schoolbos zijn stevige
schoenen of laarzen aan te bevelen. Kinderen, die liever niet de hele dag in hun pyama lopen, mogen
hun gewone kleding meenemen en kunnen zich na het ontbijt omkleden op school. Na de geplande
activiteiten hebben alle groepen hun eigen ‘paasprogramma’ in de klas.

Juffen en meestersdag
Het duurt nog even maar op woensdag 24 mei vieren wij op school ‘juffen en meestersdag’. Omdat
de kinderen van groep 1 die dag eigenlijk vrij zijn en donderdag (Hemelvaartsdag) en vrijdag ook vrij
zijn mogen de kinderen van groep 1 die dag gewoon naar school om deze bijzondere dag bij te
wonen.

Theoretisch verkeersexamen
Op donderdag 6 april gaan de leerlingen van groep 7-8 het
theoretisch verkeersexamen maken. Wij hebben en gaan hier de
komende week nog hard voor oefenen. Op http://examen.vvn.nl/
kunnen de leerlingen ook thuis nog wat oefenexamens maken.
Later dit jaar (donderdag 18 mei 2017) wordt het praktijkexamen
afgenomen. Hier worden jullie tegen die tijd over geïnformeerd. Voor
deze ochtend zijn wij op zoek naar ouders die bereid zijn om
controlepost te zijn. U kunt zich hiervoor opgeven bij Dennis of Esther.

Kanjerdag groep 7/8

Donderdag 30 maart hebben wij een kanjerdag gehad in groep 7/8. Dit onder leiding van Gerard
Weide. Het was een zeer leerzame en enerverende dag voor alle kinderen, ouders en leerkrachten.
De sfeer was top en we hopen dat we deze lijn kunnen doortrekken.
Wij willen de ouders bedanken voor hun aanwezigheid.

Informatie uit groep 1&2
Het voorjaar is overduidelijk begonnen. Ook in de klas is dit terug te zien! We
maken mooie bloemen, spelen een memorie spel van boer Boris en doen
allemaal spelletjes met eieren. De nieuwe letter waar we aan werken is de V.
Spulletjes voor op de lettertafel zijn welkom.
De afgelopen 2 weken hebben we gewerkt aan de letter L. De kinderen
hadden van alles meegenomen; labello, luier, lala loepsie, leeuw, lepel enz.
Sommige dingen zijn lastig om op
de lettertafel te zetten. Voorbeeldje: De hond (Labrador) van Mees. Toch is de
hond even
op bezoek geweest. Mees heeft van alles over Victor de Labrador verteld.
Kijk en luistertip voor thuis!
We zingen en dansen op het lente liedje ‘lente’ van DD Company
(youtube: lente DD Company)

Plantjesmarkt
6 mei a.s. Plantjesmarkt Oosterbrink Boijl van
13.00 tot 16.00 uur
De oudervereniging van de Oosterbrink organiseert
op 6 mei as. van 13.00 tot 16.00 uur weer een
Plantjesmarkt en een kindermarkt. De Kinderkei viert
op deze dag haar jaarlijkse lentefeest.
De opzet van de plantjesmarkt is ongeveer het
zelfde als vorig jaar. Als kindcentrum is de
organisatie in handen van De Oosterbrink, de
oudervereniging van De Oosterbrink en
Kinderopvang De Kinderkei. In de bijlage van de weekinfo vindt u de flyer over de plantjesmarkt
waarin alle informatie terug te vinden is.
Voor het rondbrengen en ophalen van de bestellijsten en op 6 mei doen we graag een beroep op uw
hulp. Natuurlijk kijken we nog even in de ouderhulplijst en zullen we de ouders die zich al opgegeven
hebben nog benaderen, maar mocht u zich alvast willen aanmelden dan kan dat via onderstaande
mailadressen.
Tijdens de plantjesmarkt willen we graag ook koffie/thee etc. met iets lekkers aan kunnen bieden.
Onze vraag aan u is of u net als voorgaande jaren weer een lekkere taart, cupcakes of iets anders
lekkers voor ons zou willen bakken die we dan mogen verkopen.
Dit jaar zullen we hier geen bak-wedstrijd aan verbinden.
Bakt u iets lekkers voor ons? Meldt dit dan ook even via een van de onderstaande mailadressen.
De opbrengst van de plantjesmarkt komt weer ten goede van de kinderen op De Oosterbrink.
bakkertjeirma@hotmail.nl
( Irma Bakker, OV-lid en moeder van Storm Bakker, groep 2)
h_koopman@msn.com (Henny Koopman, OV-lid en moeder van Laura Mulder, groep 3)
(-> let op het lage streepje!

Agenda
Wanneer
6 april
12 april
13 april
21 april
5 mei

Wat
Theoretisch verkeersexamen
Schoolvoetbaltoernooi
Paasontbijt
Koningsspelen
Start meivakantie t/m 30 april
Bevrijdingsdag (iedereen vrij!)

Wie
Groep 7 & 8
Groep (6) 7 & 8
Hele school
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen

Hoe laat
In overleg
‘s middags
Vanaf 8.30 uur
Hele dag

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

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 3 & 4 en 5 & 6

Hele dag
‘s avonds

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
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

