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Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende drie weken:
8 juni
16 juni
20 juni
22 juni

Dean Lodewijk (gr. 3)
Ilan Meurs (gr. 3)
Kim van Nieuwenhoven (gr. 6)
Daniël Derks (gr. 6)

Van Harte gefeliciteerd !
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 dinsdag 13 juni 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 op dinsdagmiddag 13 juni 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’. Zij zullen het museum Oold Ark en de
korenolen de Weyert bezoeken op donderdag 15 juni vanaf 9.30 uur.
Schoolfotograaf:
Op maandag 26 juni komt de schoolfotograaf. Alle kinderen gaan dan op de foto. Er worden
individuele foto’s gemaakt, foto’s van broertjes en zusjes en groepsfoto’s. Het is mogelijk om met
jongere of oudere broertjes/zusjes, die niet op kindcentrum Boijl zitten, op de foto te gaan. Deze foto’s
worden op 26 juni vanaf 8.15 uur genomen. Mocht u hier belangstelling voor hebben, dan bent u van
harte welkom.
Dit is de planning:
- 8.15 Familiefoto's met kinderen die niet op school zitten
- Daarna familiefoto's met kinderen die wel op school zitten
- Portretfoto's: we beginnen bij de Kinderkei, daarna groep 1-2. 3-4, 5-6, 7-8
- Groepsfoto's

Tijdstippen zijn niet bekend, we gaan gewoon achter elkaar door.
Schoolreisje groep 1 en 2
Vandaag zijn we met groep 1 en 2 op schoolreisje geweest naar
de Naturij in Drachten.
Mooi weer, groene shirts, zonnebrand, patat en ijs, binnen in de
ballenbak, op de huifkar, geitjes voeren, buiten in de speeltuin,
spinnen, slangen, pauwen… De kinderen hebben zich
ontzettend vermaakt! Moeders bedankt voor het begeleiden en
rijden. Foto’s volgen spoedig op de website.

Workshop groep 3 en 4
In het kader van het Kiekesproject gaat groep 3 en 4 dinsdagmiddag 13 juni naar het Vlechtmuseum
in Noordwolde. Zij gaan daar een workshop “rietvlechten” volgen.
Deze middag is er geen gymnastiek.
Creatieve voorstelling groep 3 en 4: sprookjes
Wist u dat:
….. de kinderen het ontzettend leuk vonden op te gaan optreden als sprookjesfiguur.
….. zij in korte tijd de liedjes en dansjes hebben ingestudeerd onder de enthousiaste leiding van
juf Mirjam Cornelisse.
….. Anita Meurs de muziek verzorgde.
….. wij het erg fijn vonden dat er bij de voorstelling heel veel publiek aanwezig was.
….. wij hierbij iedereen willen bedanken, die heeft meegeholpen om deze creatieve voorstelling tot
een succes te maken.
Workshop fotografie
Op maandag 12 juni hebben wij in groep 7/8 een workshop fotografie. Voor deze dag is het handig als
de kinderen een camera meenemen. Eventueel is een mobiele telefoon ook prima. De workshop is in
het kader van het ‘Kiekes project’.
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
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
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

Wie
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

Hoe laat
14.15 uur
Hele week
Hele dag
Hele dag
Hele dag
’s middags, ‘s avonds
‘s avonds
Hele dag

Start zomervakantie t/m 3
september

Alle groepen

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

Wij wensen iedereen een fijne pinkstervakantie!
Tot maandag 12 juni!

tijd
18:00
18:00
18:00
18:00

