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Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende drie weken:
26 juni Sarah Derks (gr. 4)
Lieke Tolman (gr. 6)
29 juni Julia Slot (gr. 5)

Van Harte gefeliciteerd !
Dinsdag 27 juni begint de school een uurtje later!
Zoals u in de mail heeft kunnen lezen is er op dinsdag 27 juni
a.s. een landelijke actie voor een flinke investering in het
basisonderwijs. Deze investering houdt in: kleinere klassen,
meer handen in de klas, een eerlijk salaris voor leerkrachten
in het basisonderwijs. Ons bestuur staat achter deze actie.
Om deze actie te ondersteunen is de school a.s. dinsdag
gesloten tot 9.30 uur en begint de school dus een uurtje
later.
Even voorstellen,
Sinds een aantal weken ben ik werkzaam in groep 5/6. Hoog tijd om me even voor te stellen.
Ik ben Chantal Wapstra, 28 jaar en kom uit Wolvega. Ik woon daar samen met mijn vriend Jan en
onze twee kinderen: Noan ( bijna 2) & Indi (7 maanden).
Vijf jaar geleden heb ik de handtekening onder mijn Pabo diploma gezet. Sindsdien heb ik op
verschillende scholen en in verschillende groepen gewerkt. Daarnaast ben ik bevoegd om gym te
geven en heb ik een cursus kindercoach gedaan.
Stilzitten kan ik niet ( dat gaat ook moeilijk met twee kleintjes). Koken, creatief bezig zijn, tuinieren en
lezen zijn dingen die ik graag doe. Momenteel doe ik aan hardlopen en bootcamp, maar in augustus
hoop ik, na een jaartje ‘rust’, me weer te mogen melden bij mijn voetbalteam: vv de Blesse vr1. Ook
sta ik één keer per jaar een week op de ski’s.
Oudergesprekken:
In juli vinden er weer oudergesprekken plaats op school voor de leerlingen van groep 1 t/m 7. In
verband met de grootte van de verschillende groepen hebben wij ervoor gekozen om deze ’10
minutengesprekken’ over 3 dagen te verdelen. Op dinsdagmiddag 11 juli, op woensdagmiddag 12
juli en op donderdagmiddag en avond 13 juli (tussen 14.30 uur en 16.30 uur en tussen 18.30
uur en 20.30 uur).
U kunt zelf de tijd aangeven waarop u een gesprek wilt hebben met de leerkracht. Vanaf
maandag 26 juni a.s. hangen er op de deuren van alle lokalen een intekenlijst. Wij verzoeken u om op
deze lijst aan te geven wanneer het u het beste past.
Wanneer u zich niet zelf inschrijft zullen wij u indelen.
Wij verwachten dat alle ouders zich op willen geven.

De ouders van de leerlingen van groep 7 worden persoonlijk door de leerkracht uitgenodigd en
hoeven zich niet aan te melden.
School in ‘zomerse sferen’.
Claudia Bambacht en Jolanda Punter hebben de afgelopen week de
school weer gezellig, zomers, aangekleed. Bij de verschillende groepen
zijn strandtafrelen te zien en in de gangen hangen vliegers en
strandballen.
Wij bedanken de dames voor hun creatieve inzet. Laat de zomer nu maar
komen!!

Gezocht: iemand die ons kan helpen met de schooltuintjes.
Zoals u wellicht weet hebben wij op de Oosterbrink een moestuin die wij met de kinderen zo goed
mogelijk proberen te onderhouden.
We genieten er van om samen in de tuin te werken en de groentes te oogsten.
Helaas hebben we gemerkt dat de tijd die wij er aan besteden te weinig is. Omdat we toch gedreven
zijn om de moestuin voort te zetten zijn we op zoek naar iemand met groene vingers die ons een
handje wil helpen.
Kent u iemand die dat misschien leuk vindt en wellicht zijn of haar eigen groentes ook bij ons wil laten
groeien dan horen wij dat graag zodat we met elkaar in contact kunnen komen.
Afsluiting Kiekes project en creatieve voorstelling groep 1 & 2.
Vandaag hbben we het KIEKES project afgesloten. Groep 1 & 2
hebben een creatieve voorstelling gehouden over oude ambachten.
O.l.v. Mirjam Cornelissen hebben de kinderen d.m.v. zang en toneel
verschillende ambachten uitgebeeld. Daarna konden de ouders een
kijkje nemen naar de werkjes en presentaties van de andere
groepen. Op de schoolweb-site kunt u de foto’s vinden.
Formatie schooljaar 2017-2018
Zoals u in de vorige weekinfo heeft kunnen lezen heeft juf Marieke aangegeven te stoppen met het IB
werk op onze school. Inmiddels hebben wij een gesprek gehad met een opvolgster voor Marieke en
kunnen wij u meedelen dat er volgend schooljaar een nieuwe IB-er bij ons op school komt. Haar naam
is juf Lies Galema. Zij is een zeer ervaren leerkracht en heeft ervaring in het Dalton onderwijs.
In de volgende weekinfo zal zij zich voorstellen

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.

.

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
26 juni
28 t/m 30 juni
11-13 juli
14 juli
20 juli
21 juli

Wat
Extra toetsweek
Schoolfotgraaf
Schoolkamp groep 7 & 8
Oudercontactmiddag/avond
Musical
Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Start zomervakantie t/m 3
september

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

Hoe laat
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

