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NIEUWS VAN DE BOSMUIZEN!
Vorige week vrijdag hebben de kinderen van de Kinderkei Boijl en Steggerda
meegelopen met de avondvierdaagse in Noordwolde. De route was iets langer dan 5 km
maar wat hebben de kinderen het ontzettend goed gedaan.

Sinds twee weken staat er een blauwe kledingcontainer bij ons op het plein.
Hierin kunt u, uw (oude) kleding bij ons kwijt. Deze kleding gaat naar Het Winkeltje van
Keiwerkt (voorheen de kledingbank in Wolvega). U zult de mensen van de dagbesteding
hier erg blij mee maken. Het Winkeltje is gevestigd in Old Skool.
Zowel op de Bosmuizen als bij de Bosuilen genieten we volop van het mooie weer. De
zomer komt eraan. Er is al gespeeld met water en gesmuld van ijsjes.
We wensen iedereen dan ook een zonnig en warm weekend.
Groetjes de Bosmuizen en Bosuilen

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende drie weken:
25 mei
28 mei
30 mei
31 mei
8 juni
16 juni

Jurre Mulder (gr. 3)
Veerle Huisman (gr. 3)
Isa Russchen (gr. 3)
Florian van Doornik (gr. 2)
Dean Lodewijk (gr. 3)
Ilan Meurs (gr. 3)

Van Harte gefeliciteerd !
Schoolreis groep 1 en 2
Donderdag 1 juni gaat groep 1/2 op schoolreis naar de
Naturij in Drachten. We vertrekken om 08.45 uur vanaf
school (kinderen worden gewoon 08.30 op school
verwacht). Het vervoer is inmiddels rond! Mocht u graag
willen dat uw kind op een stoelverhoger zit, zou u deze
dan mee willen geven?
We zullen (ongeveer) 14.30 uur weer terug zijn op school.
De kinderen hoeven deze dag geen eten of drinken mee!

Oproepje groep 1 en 2
Wij zouden graag wat (kosteloos) materiaal
willen verzamelen voor het knutselen: lege doosjes,
doppen, rest hout, enz. Wie helpt ons?

Meesters/juffendag
Vanochtend zijn we met de kinderen van groep 1/2 naar het Koepelbos
geweest. Het was een prachtige ochtend. De kinderen hebben zich goed
vermaakt: met elkaar een grote hut gebouwd, de herten gevoerd, geitjes
geaaid, heerlijk gespeeld met zand en water en als laatst gingen we op zoek
naar een schat! In de kist zaten heerlijke snoepjes.
Terug op school kregen alle kinderen een ijsje. We willen de ouders die met
ons mee waren ontzettend bedanken voor het rijden en alle hulp! Foto’s van
vanochtend zijn te vinden op de site. Belangrijk: controleer uw kind goed op
eventuele tekenbeten!
De kinderen van groep 3 en 4 hebben hun juffendag in de klas gevierd. We
hebben heerlijk bijna de hele ochtend in groepjes gespeeld en getekend. We hebben zelfs materiaal
van de kleuters gehaald en ook daarmee gespeeld. Ook moesten we nog even oefenen voor onze
creatieve voorstelling. Het was een gezellige ochtend.
De kinderen van groep 5/6 hebben hun juffendag ook in de klas gevierd, tevens was dit ook het
afscheid van juf Janneke, zij gaat nu met zwangerschapsverlof.
De kinderen hebben meegedacht over de naam van de baby,
we hebben bingo gespeeld met leuke prijsjes. En hebben
heerlijk op het kleuterplein gespeeld.
Groep 7/8 is lekker naar het Spokedam geweest. We hebben
een heerlijke dag gehad. De kinderen hebben met bootjes
gezwommen en gespeeld. Er waren lekkere traktaties en
hebben de dag afgesloten met een ijsje op school.

Creatieve voorstelling groep 3 en 4
Deze keer gaat onze voorstelling over sprookjes. We zijn o.l.v.
juf Mirjam liedjes aan het oefenen over sprookjes en we bedenken zelf verhalen over sprookjes. Wij
hebben er heel veel zin in om te gaan optreden.
Onze voorstelling is op woensdag 31 mei om 12.00 u. We hopen dat er veel publiek komt kijken en
luisteren en we hopen dat iedereen ervan geniet!!

Kiekes project:
In de week van 12 t/m 22 juni a.s. doet de school mee aan het vierde
jaar van het Kiekes project.
Het Kiekes project behandelt aspecten van cultureel erfgoed in de
omgeving van Boijl.
De groepen doen diverse activiteiten en bezoeken musea of andere
culturele instellingen in het kader van erfgoed.
Het thema van dit project gaat over ‘oude ambachten’.
Groep 1 & 2 verzamelen oude gereedschappen en gaan deze, o.l.v.
Marjolijn Spitteler omtrekken, natekenen etc. Heeft u thuis nog
gereedschap van vroeger liggen en mogen we dit lenen, dan graag
mee naar school nemen. Alvast bedankt!
Groep 3 & 4 gaan op bezoek naar het Vlechtmuseum in Noordwolde en
zullen daar een workshop ‘rietvlechten’ krijgen.
Groep 5 & 6 gaan aan de gang met spreekwoorden en gezegden over molens en molenaars en zij
zullen een bezoek brengen aan de korenmolen in Wolvega.
Groep 7 & 8 krijgt eerst een workshop ‘fotografie’. Dit gaan wij in praktijk brengen bij een molen in
Makkinga. Dit zal ook in het teken staan van ‘oude ambachten’.
Eindgesprekken groep 8
Volgende week dinsdag (30 mei) vinden er oudergesprekken plaats over de eindtoets van groep 8.
Het gespreksrooster is verstuurd naar de betreffende ouders. Onderling ruilen is mogelijk, graag wel
even doorgeven aan Dennis of Esther.
Excursie Westerbork groep 7/8
Op donderdag 6 juli aanstaande gaan wij met de gehele groep naar Kamp Westerbork. Wij worden om
9.00 uur verwacht, daarom vertrekken wij om 08.15 uur van school. Wij zullen om 14.15 uur weer
terug zijn. Wij hebben voldoende auto’s voor deze dag.

Schoolkamp Ameland groep 7/8
Woensdag 28 juni tot vrijdag 30 juni gaat groep 7/8
op schoolkamp naar Ameland! Hiervoor zijn wij op
zoek naar ouders die ons naar Holwerd willen
brengen en/of willen ophalen. Wij pakken de boot
naar Ameland om 9.30 uur. Wij willen daarom rond
8.00 uur van school vertrekken. Op vrijdag 30 juni
pakken wij de boot van 14.30 uur, wij zullen rond 15.15 uur in Holwerd zijn. Verdere informatie zal snel
volgen.

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

Wat
Hemelvaartsdag (vrij t/m zo 28
mei)
Creatieve voorstelling
Schoolreisje
Start Pinkstervakantie t/m 11 juni
Kiekes project
Toetsweek
Creatieve voorstelling
Extra toetsweek
Schoolfotgraaf
Schoolkamp groep 7 & 8
Oudercontactavond
Musical
Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Start zomervakantie t/m 3
september

Wie
Alle groepen

Hoe laat

Groep 3 & 4
Groep 1 & 2
Alle groepen
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

9.30 uur – ongeveer 10.30
uur

Hele week
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

