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Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende drie weken:
16 mei juf Nynke v.d. Heide
17 mei Lars Finn Vermeeren (gr. 2)
Eva Aberson (gr. 6)
25 mei Jurre Mulder (gr. 3)
28 mei Veerle Huisman (gr. 3)
30 mei Isa Russchen (gr. 3)
31 mei Florian van Doornik (gr. 2)

Van Harte gefeliciteerd !
Plantjesmarkt & lentefeest
Wij kijken met z’n allen terug op
een zeer geslaagde plantjesmarkt
en lentefeest. Het weer was
prachtig en de opkomst erg goed.
Iedereen heeft genoten van de
verschillende activiteiten en
lekkernijen die aangeboden
werden. Ook de plantjes- en
kleedjesmarkt werd druk bezocht.
Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die zich vrijwillig
ingezet hebben om dit feest tot een groot succes te maken. Wij zijn benieuwd naar de uiteindelijke
opbrengst!
Wij bedanken onze sponsoren: Klaas Nieuwenhuis (plantjes), AHB (potgrond) & Zonnekamp
(kramen).

Verjaardagen van de juffen en meesters
Woensdag 24 mei vieren alle juffen en meesters hun verjaardag. Dit jaar doet de Kinderkei niet mee
omdat er op woensdag te weinig kindjes zijn om mee te doen. We beginnen centraal met alle kinderen
in het speellokaal en daarna viert iedereen zijn of haar eigen verjaardag in de klas. De cadeaus
worden geregeld door de OV. De kinderen hoeven geen geld of cadeautje voor de juf en/of meester
mee te nemen!!!
Wij hebben er zin in!!!

Groep 1 en 2
Woensdag 24 mei vieren wij (Juf Harriet en Juf Nynke) onze verjaardag. Groep 1 is deze woensdag
ook van harte welkom! Na de gezamenlijke viering in het speellokaal willen wij met de kinderen naar

het Koepelbos in Oldeberkoop. Vervoer is geregeld! Kinderen hoeven deze dag geen fruit en drinken
mee.

Halen en brengen van kinderen
Het komt nog wel eens voor dat ouders hun kinderen van de onderbouw na 8.30 uur brengen via de
vooringang. Voor de voorleesouders is dit soms lastig omdat de kinderen die lezen dan worden
afgeleid.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw kind, wanneer de 2e bel al is gegaan, via de achteringang naar
school te brengen? Ook wanneer u de school verlaat en de leesouders zijn al begonnen, het
vriendelijke verzoek om via de achteruitgang de school te verlaten.
Wij gaan er natuurlijk vanuit dat de kinderen vóór 8.30 uur aanwezig zijn op school.
Ook bij het ophalen van uw kind(eren) vragen wij u vriendelijk om buiten te wachten tot de kinderen uit
zijn. Na 14.15 uur (en op woensdag na 12.30 uur) kunt u rustig binnenkomen wanneer u iets met de
leerkracht wilt overleggen.

Juf Janneke
Zoals u wellicht al weet neemt juf Janneke op 24 mei (juffen en meestersdag) ook voorlopig afscheid
van onze school i.v.m. haar zwangerschapsverlof. Samen met de kinderen van groep 5/6 wordt er
gezorgd voor een leuk cadeautje! Na de herfstvakantie zal juf Janneke haar werkzaamheden weer
oppakken. Wij wensen juf Janneke en Richard een hele fijne tijd, een goede bevalling en heel veel
geluk met hun eerste kindje!

Pinkstervakantie:
Er is wat onduidelijkheid over de start van de Pinkstervakantie. De kinderen zijn op vrijdag 2 juni
gewoon nog tot 14.15 uur op school. Daarna begint de vakantie! Op maandag 12 juni beginnen wij
weer.

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.

Schoolkorfbaltoernooi
Woensdag 17 mei is het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Het
toernooi begint om 13.00 uur in Noordwolde. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op de fiets. Zij eten
op school en vertrekken om 12.15 uur op de fiets naar Noordwolde. Groep 3/4 gaat met eigen vervoer.
Juf Esther is gewoon op school om de kinderen die niet meedoen tot 12.30 uur op te vangen. Na
afloop van het toernooi fietsen wij gezamenlijk terug naar school. Tenzij kinderen in Noordwolde
worden opgehaald. Wij zullen omstreeks 16.30 uur terug zijn op school.
Dinsdag hebben wij al keihard getraind. De komende week zullen de gymlessen ook in het teken
staan van het schoolkorfbaltoernooi. In de bijlage vindt u het programmaboekje. De kinderen horen
komende week in welk team ze zitten. Wij hopen op veel supporters in Noordwolde. Tot dan!

Praktisch verkeersexamen
Op donderdag 18 mei doen de leerlingen van groep 7/8 het praktische verkeersexamen. Wil iedereen
er om denken dat alle kinderen van groep 7/8 deze dag op fiets komen?!

Agenda
Wanneer
15 t/m 19 mei
17 & 18 mei
17 mei
18 mei
24 mei

Wat
Avondvierdaagse (woensdag
niet) (ma-di-do-vr)
Directietweedaagse
Schoolkorfbaltoernooi
Praktisch verkeersexamen
Meesters en juffendag

Wie

Hoe laat
‘s avonds

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

Beide dagen.
‘s middags
Hele dag

25 mei
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

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

Alle groepen

9.30 uur – ongeveer 10.30
uur

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

‘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

