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Nieuws van de Bosuilen:
Hallo allemaal,
We hebben weer een leuke vakantie gehad op de BSO. We hebben elke dag wat lekkers gegeten.
Daarnaast ook koekjes gebakken en pizza’s gemaakt. Er liepen kinderen rond in verkleedkleren,
geschminkt als heksen en prinsessen. De mooiste hutten kwamen voorbij.
In het bos zijn we opzoek geweest naar beestjes, we hadden bakjes en vergrootglazen mee. We kwamen
allerlei beestjes tegen, er sprong zelfs een kikker voorbij.
We zijn met de kinderen naar de Jungle in Wolvega geweest. De kinderen hebben daar geklommen en
geklauterd, ze vonden het geweldig!

Zoek de kinderen 

Groetjes de Bosuilen

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

Ilan Meurs (gr. 3)
Kim van Nieuwenhoven (gr. 6)
Daniël Derks (gr. 6)
Sarah Derks (gr. 4)
Lieke Tolman (gr. 6)
29 juni Julia Slot (gr. 5)

Van Harte gefeliciteerd !
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 uur 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. 34, 5-6, 7-8
- Groepsfoto's
Tijdstippen zijn niet bekend, we gaan gewoon achter elkaar door.
Afsluiting KIEKES project:
Deze week en begin volgende week zijn wij op school bezig met het KIEKES project. In dit ‘erfgoed’
project wordt dit jaar gewerkt aan het thema ‘oude ambachten’.
Groep 1 & 2 hebben zich bezig gehouden met oude gereedschappen.
Groep 3 & 4 hebben een bezoek gebracht aan het Vlechtmuseum in Noordwolde en hebben een
workshop gehad over ‘vlechten’.
Groep 5 & 6 hebben aandacht besteed aan spreekwoorden en gezegden over o.a. de molen en de
molenaar. Ook hebben zij een bezoek gebracht aan de korenmolen in Wolvega.
Groep 7 & 8 hebben een workshop ‘fotografie’ gehad en hebben een bezoek gebracht aan
streekmuseum Oold Ark in Makkinga en korenmolen de Weyert. Hier zullen zij foto’s gaan maken.
Op donderdag 22 juni a.s. tussen 13.45 uur en 14.15 uur sluiten wij het project af. Wij nodigen u uit
om aanwezig te zijn bij deze afsluiting. Om 13.45 uur zal groep 1 & 2 een creatieve voorstelling geven
in het kader van ‘oude ambachten’. Daarna kunt u in de verschillende klassen bekijken waar de
kinderen aan gewerkt hebben tijdens dit project.
Bezoek Vlechtmuseum
Groep 3 en 4 is afgelopen dinsdag naar het Vlechtmuseum in Noordwolde geweest. Zij
hebben daar een rondleiding gehad en kregen allerlei wetenswaardigheden over de
geschiedenis van het vlechten te horen. Ook zagen ze een vlechter aan het werk.
Daarna zijn de kinderen zelf aan het vlechten geslagen en hebben ze visjes van pitriet
gemaakt. Deze vissen zijn tijdens de afsluiting van het Kiekes project in onze klas te
bewonderen. Het was een leuke en leerzame middag.
Anita, Carmen, Claudia, Ilse, Janneke, Lisette en meester Koen zorgden deze middag
voor het vervoer. Hartelijk dank hiervoor!

Gymscreening groep 2 en 3
Dinsdag 27 juni hebben de groepen 2 en 3 een gymscreening. Zie voor nadere informatie de bijlage
bij de weekinfo aangaande Buurtsportwerk. Als er nog vragen hierover zijn dan kunt u bij juf Geesje
terecht.

Kiekes project groep 1/2
Afgelopen week kwam Marjolein Spitteler 2 keer bij ons in de
klas. Ze gaf een les over gereedschap van vroeger. Daarna
gingen we het gereedschap omtrekken. Vanochtend mochten
we onze tekeningen stempelen met gum en kleuren met
oliekrijt. Het is heel mooi geworden! Onze kunstwerken
hangen in de klas.

Oproep gr 1/2
Afgelopen week zijn we gestart met het Kiekesproject Oude
Ambachten. Volgende week donderdag heeft groep 1/2 een
creatieve voorstelling en daarbij zouden we graag een aantal
bezems willen gebruiken. Wie heeft er voor ons een bezem te
leen? Het liefst een bezem van vroeger zoals op de foto:

Formatie schooljaar 2017-2018
Inmiddels is bekend hoeveel formatieruimte (personele bezetting) wij volgend schooljaar hebben op
school. Dit betekent ook dat wij nu bezig zijn om invulling te geven aan de dagen waarop de
verschillende leerkrachten lesgeven en aan welke groep.
Wij kunnen u in ieder geval melden welke leerkrachten er volgend jaar op school aanwezig zullen zijn:
Groep 1 & 2: Juf Nynke en juf Harriët
Groep 3 & 4: Juf Geesje
Groep 5 & 6: Juf Janneke
Groep 7 & 8: Meester Dennis
Juf Esther zal ook volgend jaar bij ons op school blijven werken. Zij zal in verschillende groepen
ingezet gaan worden, hier zult u binnenkort verdere informatie over ontvangen.
Omdat juf Marieke aangegeven heeft om te stoppen als IB-er zijn wij momenteel in overleg met een
mogelijke opvolger voor haar. Omdat er nog wat extra formatieve ruimte is hebben wij ervoor gekozen
om de nieuwe IB-er ook een aantal ochtenden in te zetten in groep 3 & 4, ter ondersteuning van juf
Geesje. Groep 3 & 4 bestaat volgend jaar namelijk uit ruim 30 kinderen.
Meester Koen is ook volgend jaar op dezelfde dagen (maandag t/m donderdag) aanwezig op school
voor directie taken.
Na de zomervakantie zal juf Esther de zwangerschapsvervanging invullen voor juf Janneke in groep 5
& 6 van maandag t/m vrijdag. Naar verwachting zal juf Janneke na de herfstvakantie haar
werkzaamheden weer oppakken.
Voor de zwangerschapsvervanging van juf Harriët (vanaf medio oktober/november) wordt nog naar
een passende invulling gezocht.
Zodra bekend is wie onze nieuwe IB-er is en hoe de precieze invulling eruit gaat zien zullen wij u dit
melden.
Bibliotheekboeken
Er zijn nog verschillende kinderen die boeken thuis hebben liggen van de schoolbibliotheek. Zou u
ervoor willen zorgen dat deze z.s.m. weer terugkomen op school?
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.

Feestelijke afsluiting fietsproject
Afgelopen woensdag 14 juni is groep 7/8 naar
Gorredijk geweest voor een feestelijke
afsluiting van het fietsproject. Helaas zijn wij
niet in de prijzen gevallen. Dit mocht de pret
niet drukken. We hebben een leuke ochtend
gehad met als afsluiter een lekker stuk taart.

Nieuws van Leonidas!
Nu een seizoen gratis sporten bij Leonidas
De korfbalvereniging Leonidas steunt de korfbalbond in een actie om de daling van het aantal leden te
stoppen.
Alle nieuwe leden, die zich voor 29 juni aanmelden, hoeven als jubileumstunt bij Leonidas het komend
seizoen geen lidmaatschapsgeld te betalen. Leonidas hoeft namelijk ook geen afdracht te doen bij de
bond voor deze nieuwe leden.
Voorwaarde is wel dat je minimaal een seizoen geen lid bent geweest. Voor elke vijf nieuwe leden
krijgt Leonidas van de bond een nieuwe wedstrijdbal. En de meest succesvolle vereniging krijgt
bovendien ook nog een complete korfbalpaal met voetstuk en korf.
Help Leonidas en de korfbalbond te laten groeien: kom een jaar gratis sporten bij Leonidas! Ga nu
naar de website en vul daar het juiste opgaveformulier in: http://www.kvleonidas.nl/word-lid.html
Vragen kunnen gesteld worden via: leonidas.noordwolde@knkv.nl
We hopen jullie snel te kunnen begroeten.

Agenda
Wanneer
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
Kiekes project
Toetsweek
Creatieve voorstelling
Afsluiting KIEKES project
Extra toetsweek
Schoolfotgraaf
Schoolkamp groep 7 & 8
Oudercontactavond
Musical
Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Start zomervakantie t/m 3
september

Wie
Alle groepen
Alle groepen
Groep 1 & 2
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen
Groep 7 & 8
Ouders
Groep 7 & 8
Groep 8
Groep 1 t/m 7
Alle groepen

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

Oud papier schema 2016-2017

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

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

reserve
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

