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

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

Van Harte gefeliciteerd !
Ouderavond dinsdag 2 mei a.s.
Op dit moment zijn wij met de voorbereidingen bezig om voor onze school, samen met u als ouders,
een een traject in te gaan om een eigen, toekomstbestendig, schoolprofiel te ontwikkelen. Een
onderdeel van dit schoolprofiel zal zijn om een schoolspecifieke visie te ontwikkelen.
Voor onze school vormt het Dalton onderwijs het uitgangspunt. Om tot schoolspecifieke keuzes te
komen zullen veel vragen en onderwerpen aan bod. Denk hierbij aan:
 Hoe kunnen we de 21e eeuwse vaardigheden integreren in het Dalton-concept
 Hoe willen we talentontwikkeling vormgeven?
 Hoe willen we ons profileren?
 Wat zijn onze kwaliteiten; dus waar zijn we al goed in?
 Wat is voor ons waarde toevoeging?
 Wat is passend in de omgeving?
 Etc. etc.
Op dinsdag 2 mei zal er een ouderavond worden georganiseerd waarbij we met elkaar gaan praten
over kernwaarden; wat vinden wij (als ouders) belangrijk voor onze school etc. etc.
Wij worden in dit proces begeleid door Gea Wagemakers van ‘Noorderwijs’.
De avond zal starten om 19.30 uur en zal tot ongeveer 21.00 uur duren.
Wij gaan uit van een grote opkomst!
Verdere details over de invulling van deze avond ontvangt u vóór de meivakantie.
Wanneer u verhinderd bent gaan wij ervan uit dat u dit aan ons doorgeeft!

Groep 1 t/m 4 vrij op dinsdag 18 april.
Groep 1 t/m 4 is op dinsdag 18 april (daags na Pasen) de hele dag vrij.

Route 8 eindtoets
Op maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 mei maken de leerlingen van groep 8 de eindtoets.
Deze eindtoets (Route 8) wordt geheel digitaal afgenomen en neemt, per leerling, ongeveer één
ochtend in beslag.
I.v.m. het aantal leerlingen in groep 8 en het aantal beschikbare computers op school worden hier 3
ochtenden voor uitgetrokken.

Opgave HVO-GVO & Filosofie
Alle kinderen die volgend schooljaar (2017-2018) in groep 5 t/m 8 zitten hebben vorige week een
opgavebriefje meegekregen betreffende Humanistisch vormingsonderwijs, Godsdienstig
vormingonderwijs en filosofie.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze opgavebriefjes uiterlijk donderdag 13 april in te leveren op
school? Wanneer u deze niet op tijd inleverd wordt uw kind door ons ingedeeld.

Lessen mediawijsheid groep 5/6
De kinderen van groep 5/6 krijgen 3 keer een les mediawijsheid. De
lessen worden gegeven door iemand van de bibliotheek. De eerste
twee lessen hebben we al gehad. Vorige week hebben we gekeken
welke verschillende informatiebronnen er zijn en hebben we informatie
opgezocht in kranten, boeken, tijdschriften, enz. Afgelopen dinsdag
hebben we het gehad over informatie zoeken op internet, hoe doe je
dat en waar moet je opletten? Aankomende dinsdag is de laatste les.
Zo weten we straks nog beter hoe we informatie moeten zoeken voor
bijvoorbeeld topondernemers.

Theoretisch verkeersexamen
Donderdag 6 april hebben de kinderen van groep 7/8 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. De
uitslagen zullen later deze maand bekend worden. Wij hopen dat iedereen is geslaagd.

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 pyjama 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.

Muziekochtend
Op donderdag 20 april zullen alle kinderen van de school deelnemen aan een muziekochtend.
Alle groepen krijgen die ochtend 4 workshops ‘muziek’ aangeboden door vakdocenten.
De volgende workshops komen die ochtend aan bod:
 Muziek & expressie
 Djembé
 Boomwhackers
 Zingen
Het belooft een zeer muzikale ochtend te worden!

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april is het weer zover; de Koningspelen. De kinderen
worden deze dag om 9.00 uur op school verwacht. Om 14.15 uur
begint de meivakantie. Op dit moment zijn wij druk bezig met de
voorbereidingen. Niels Minnaert, een oud-leerling, neemt de
organisatie op zich. Hij volgt een opleiding aan het Cios en doet het
profiel: sport, bewegen en gezondheid. Hij zal deze dag ook
aanwezig zijn. Wij willen er samen met de kinderen een geweldige
dag van maken!
Nog belangrijk:
- Wij maken deze dag gebruik van de sportvelden van Trinitas.
Kinderen worden daarom in sportieve kleding op school verwacht.
Denk ook aan buiten-sportschoenen of voetbalschoenen.
- Op school wordt gezorgd voor een tussendoortje en een heerlijke lunch. Dit hoeven kinderen dus
niet mee te nemen.

Schoolverpleegkundige
Op maandag 1 mei zal de schoolverpleegkundige langskomen voor de leerlingen van groep 7.
De ouders hebben hierover inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdagmiddag 17 mei wordt het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd voor kinderen van groep
3 t/m 8 voor alle scholen in Weststellingwerf. Het schoolkorfbaltoernooi wordt gehouden in
Noordwolde op de sportvelden van Leonidas.
Kinderen die hierin geïntresseerd zijn kunnen zich opgeven bij de juf of meester.

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.

Avond 4daagse
Na een jaar niet te hebben meegelopen i.v.m. De Samenloop voor Hoop gaan we dit jaar wel weer
meedoen aan de avond 4daagse.
De avond 4daagse vindt plaatst op 15, 16, 18 en
19 mei 2017. Er wordt gelopen op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. Aangezien er op
woensdag 17 mei het schoolkorfbaltoernooi plaats
vindt heeft de organisatie besloten om op de
woensdagavond rust te houden en donderdag 18
mei weer verder te gaan met de avond 4daagse.
Deelname is niet verplicht en is voor de kinderen
van groep 3 t/m 8.
De kinderen van groep 7 & 8 gaan de 10 kilometer
lopen.
De kinderen van groep 5 & 6 mogen kiezen of ze liever 5 kilometer of 10 kilometer willen lopen.
De kinderen van groep 3 & 4 gaan de 5 kilometer lopen.
Kosten zijn € 5,-- per persoon.
Kinderen uit groep 1 & 2 mogen de laatste dag meelopen. Kosten zijn € 2,50 per persoon.
Ouders die mee willen lopen en tevens de kinderen willen begeleiden, dit ook graag opgeven via de
opgavestrook. In verband met vervoer rekenen we er op dat de begeleidende ouders op de avond dat
ze mee lopen ook rijden. Wanneer dit voor u niet mogelijk is dit graag even doorgeven.
In de bijlage van deze weekinfo vindt u de opgavestrook voor de avond 4daagse.
De opgavestrook graag UITERLIJK DINSDAG 18 APRIL INLEVEREN.
Wij rekenen weer op jullie en hopen op veel opgave!
Jolande en Henny (namens de O.V.)

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
12 april
13 april
14 april
17 april
18 april
20 april
21 april
1 mei
2 mei
5 mei
8 t/m 10 mei
11 mei
15 t/m 19 mei
17 mei
18 mei
24 mei
25 mei
31 mei
1 juni
2 juni
19 juni
22 juni
26 juni
28 t/m 30 juni
6 juli

Wat
Schoolvoetbaltoernooi
Paasontbijt
Goede vrijdag (iedereen vrij!)
2e paasdag (iedereen vrij!)
Groep 1 t/m 4 vrij
Muziekochtend
Koningsspelen
Start meivakantie t/m 30 april
Schoolverpleegkundige
Ouderavond
Bevrijdingsdag (iedereen vrij!)
Route 8 Eindtoets
Schoolreisjes
Avondvierdaagse (woensdag
niet) (ma-di-do-vr)
Schoolkorfbaltoernooi
Praktisch verkeersexamen
Meesters en juffendag
Hemelvaartsdag (vrij t/m zo 28
mei)
Creatieve voorstelling
Schoolreisje
Start Pinkstervakantie t/m 11 juni
Toetsweek
Creatieve voorstelling
Extra toetsweek
Schoolfotgraaf
Schoolkamp groep 7 & 8
Oudercontactavond

Wie
Groep (6) 7 & 8
Hele school
Alle groepen
Alle groepen
Groep 1 t/m 4
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen
Leerlingen groep 7
Alle ouders
Alle groepen
Groep 8
Groep 3 & 4 en 5 & 6

Hoe laat

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

‘s middags

Groep 3 & 4
Groep 1 & 2
Alle groepen
Alle groepen
Groep 1 & 2
Alle groepen
Alle groepen
Groep 7 & 8
Ouders

‘s ochtends
Hele dag

‘s middags
Vanaf 8.30 uur

Hele dag
ochtend
Hele dag
Hele dag
19.30 uur-21.00 uur
ochtenden
Hele dag
‘s avonds

Hele dag
9.30 uur – ongeveer 10.30
uur

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

14 juli
20 juli
21 juli

Musical
Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Start zomervakantie t/m 3
september

Groep 7 & 8
Groep 8
Groep 1 t/m 7
Alle groepen

‘s avonds
Hele dag

Oud papier schema 2016-2017

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

een van de ouders of verzorgers
Laura van Sluis/ Lieke Tolman
Celine Veenstra/ Gidion Verboom
Odin Groen/ Denise Oukes
Morres Bruursema/ Joey de Jong
Jayden Betten/ Demi Blum

reserve
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

