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Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende drie weken:
5 mei
6 mei
16 mei
17 mei

juf Geesje
Yaslin Westerlaan (gr. 8)
juf Nynke v.d. Heide
Lars Finn Vermeeren (gr. 2)
Eva Aberson (gr. 6)

Van Harte gefeliciteerd !
Buiten gym
Het is ons voor de meivakantie ontschoten om in de weekinfo te vermelden. Vanaf afgelopen week
gymmen de groepen 3 t/m 8 weer buiten. De gymdagen blijven hetzelfde. Graag schoeisel en kleding
mee voor buiten.

Groep 1/2
Spannend… We hebben een geheimpje voor alle mama’s. Wij zijn druk bezig voor Moederdag!
Tijdens een kringgesprek hadden we het over waarom mama’s nou zo lief zijn. Dit hebben we even
voor jullie opgeschreven (oranje papier, naast de deur van groep ½).
Ook hebben we moestuintjes in de klas. Elke dag geven we ze water. Wij hopen
dat we ze over een poosje in de moestuin naast de school kunnen zetten.
Letter die centraal staat is de d
Best een lastige letter! Maar wat hadden de kinderen de lettertafel snel
vol met spulletjes! druiven – dop – dolfijn – dak – drop

Schoolreisje groep 5/6
Donderdag 11 mei gaat groep 5/6 op schoolreisje naar In- & outdoor at Pinokkio in Assen.
Alle ouders hebben hier inmiddels mail over gekregen. We vertrekken om 8.30 uur vanaf school. Het
programma duurt tot 15.15 uur. We zullen dan tussen 16.00 en 16.15 uur weer terug zijn bij school.

Schoolreisje groep 3 en 4
Donderdag 11 mei gaan de groepen 3 en 4 ook op schoolreis. Het vertrek is om 9.00 u. per auto naar Zuidlaren.
Daar wordt een bezoek gebracht aan het Sprookjeshof. Aan het eind van de ochtend krijgen we patat, drinken en
een ijsje. De terugkomst bij school is om ongeveer 16.15 u. Er hoeft geen brood, drinken of snoep meegenomen
te worden, hiervoor wordt gezorgd. Zijn er nog vragen dan kunt u bij juf Geesje terecht.

Vervanging juf Janneke
Zoals u weet gaat juf Janneke met ingang van 25 mei a.s. met zwangerschapsverlof. Voor Janneke en
haar partner een mooie periode om zich voor te bereiden en te genieten van de geboorte van hun

eerste kindje. Voor de kinderen van groep 5 en 6 wel een verandering doordat hun vaste leerkracht
een poos afwezig is. Wij hebben gelukkig goede vervanging gevonden voor juf Janneke. Op maandag
t/m woensdag zal juf Esther, in ieder geval tot aan de zomervakantie, voor groep 5 & 6 staan. Op
donderdag en vrijdag zal er een nieuwe juf voor de klas staan. Dit is Chantal Wapstra. Chantal heeft
ervaring als leerkracht in verschillende groepen van het basisonderwijs. Ook Chantal zal tot aan de
zomervakantie blijven. In de volgende weekinfo zal Chantal zich aan u voorstellen. Om de overgang
zo soepel mogelijk te laten verlopen draaien Esther en Chantal de komende weken af en toe mee in
groep 5 & 6.
Juf Janneke heeft verlof tot en met de herfstvakantie, daarna zal zij terug keren in groep 5/6.
Over de invulling vanaf de zomervakantie tot en met de herfsvakantie zijn wij nog in overleg. Wel
streven wij ernaar om de rust zoveel mogelijk te garanderen en zoveel mogelijk ‘bekende’ gezichten
voor de klas te houden. Wanneer een en ander duidelijk is zullen wij u hierover uiteraard informeren.

Luizencontrole
Vanmorgen is er weer een luizencontrole geweest onder alle leerlingen. Er zijn gelukkig geen neten of
luizen aangetroffen. Houden zo!

Schoolreisgeld:
Er zijn nog een aantal ouders die het geld voor de schoolreisjes en het schoolkamp niet hebben
overgemaakt. Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit, per omgaande te doen? Het is namelijk bijna
zover. Volgende week gaan groep 3 t/m 6 al op schoolreisje.

Ouderavond dinsdag 2 mei
28 ouders waren gekomen om, met de school, een start te
maken voor een toekomstbestendig schoolprofiel. Een
school specifieke visie maken, wat maakt “de Oosterbrink dé
Oosterbrink!” dat was het doel van de avond.
Gea Wagemakers van ‘Noorderwijs’ begeleidde de avond.
Wij zijn gestart met een wens op schrijven die wij, ons kind,
wenste. Wat opviel is dat veel ouders geluk en gezondheid
wensen aan hun kind. Iedereen wil het beste voor zijn/ haar
kind!
Daarna heeft Gea uitgelegd hoe de werkwijze zal zijn van het komen tot een visie en het doel
daarvan. Ook heeft zij uitgelegd wat een visie kan bevatten of vorm zou kunnen hebben.
Daarna kregen alle ouders, individueel, een lijst met allemaal (145) kernwaarden. De opdracht daar
een top vijf van te maken en vervolgens een top twee. Daarna werden alle ouders, via een kwartet
kaart, ingedeeld in groepjes van vier/vijf ouders en moest je met deze groep komen tot een
gezamenlijke top vijf. Er werd heftig gediscussieerd maar alle groepen kwamen tot een top vijf.
Daarna werden er twee groepen samengevoegd en moest je met deze twee groepen komen tot een
top vier die op een groot vel werden geschreven.
Deze drie grote vellen werden opgehangen en mocht elke ouder drie stickertjes plakken achter de
kernwaarden die hij/zij belangrijk vond. De uitkomst voor de kernwaarden, voor ouders, die uit de
avond kwamen zijn:
* Respect
* Vreugde/ plezier
* individuele ontwikkeling/ groei
* Vertrouwen
* Uitdaging
* (Zelf) Beleven
Het team heeft eerder al een bijeenkomst gehad en had ook kernwaarden opgesteld, dit zijn:
* Ontwikkeling groei
* Vreugde/ plezier
* Verantwoordelijkheid
* Vertrouwen
* Respect
Deze kernwaarden gaan het uitgangspunt worden voor de werkgroep die gaat komen tot het
schoolprofiel en de visieontwikkeling van “De Oosterbrink”

Tijdens de avond heeft school aangegeven nog op zoek te zijn naar ouders voor de werkgroep, vooral
in groep 5 & 6, daar was nog geen aanmelding voor binnen gekomen.
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u dit doorgeven aan school via: directie@deoosterbrink.nl
Verder ontwikkelingen zullen natuurlijk worden gecommuniceerd via deze weekinfo. En de
aangemelde ouders voor de werkgroep zullen persoonlijk bericht ontvangen.
Wij, MR oudergeleding, willen iedereen bedanken voor hun input en fijn dat er toch 28 ouder de
moeite hebben genomen om mee te kunnen denken op dit moment, heeft u nog input maar kon u
helaas niet op de avond aanwezig zijn? Mail dan gerust uw input naar: mr@deoosterbrink.nl
Met vriendelijke groet,
Claudia Bambacht en Manou Mulder, namens de MR oudergeleding.

Musical groep 7/8
Voor de kinderen van groep 8 is het einde in zicht.
Traditiegetrouw wordt er met de kinderen van groep 7 en 8 een
musical ingestudeerd. De komende weken zult u vast wele
liedjes of teksten voorbij horen komen. Op 14 juli is de
uitvoering. De kinderen hebben gehoord welke rol ze hebben
gekregen en kunnen hard gaan oefenen. We hebben er zin in.

Plantjesmarkt en lentefeest 6 mei 2017
Plantjesmarkt
Komende zaterdag is het dan zover: de plantjesmarkt en het lentefeest bij De Oosterbrink
van 13.00 tot 16.00 u.
Alle bestelde plantjes zullen tijdens de markt klaar staan en er is een kraam waar nog plantjes
verkocht zullen worden. Er is ook een koffie/theekraam waar wij een heerlijk kopje
koffie/thee met taart serveren. Voor de kinderen is er limonade en eventueel een zakje chips.
Vrijmarkt
Alle kinderen zijn welkom om op de vrijmarkt op het plein op een kleed hun spullen te verkopen.
Zorg dan dat je om 12.45 u. aanwezig bent om je eigen kraampje in te richten.
Bij slecht weer is de vrijmarkt in de school.
Het is de bedoeling dat de kinderen de spullen, die niet verkocht zijn, weer mee naar huis terug
nemen en niet achterlaten op school!
Lentefeest
De Kinderkei viert deze middag haar lentefeest en zal iedereen in de bloemetjes zetten. Er zijn allerlei
leuke activiteiten zoals een springkussen of een eigen fotolijst versieren. Maar er is nog veel meer….
Wij hebben er ontzettend veel zin in en hopen iedereen zaterdag te zien!
Namens de OV,
Irma en Henny

Agenda
Wanneer
5 mei
8 t/m 10 mei
11 mei
15 t/m 19 mei
17 mei
18 mei
24 mei
25 mei

Wat
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

Wie
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

ochtenden
Hele dag
‘s avonds

Hele dag
9.30 uur – ongeveer 10.30

31 mei
1 juni
2 juni
19 juni
22 juni
26 juni
28 t/m 30 juni
6 juli
14 juli
20 juli
21 juli

mei)
Creatieve voorstelling
Schoolreisje
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
Groep 1 & 2
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

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

Oud papier schema 2016-2017

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

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

reserve
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

