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Hier weer een berichtje van de Bosuilen.
Nog een weekje en dan is het alweer vakantie.
Met het mooie weer zijn we veel buiten te vinden. We hebben nieuw buitenspeelgoed.
Nieuwe fietsen, kar, step en zandbakspeelgoed. Hier wordt al druk mee gespeeld.
In de vakantie staan er weer leuke activiteiten op het programma zoals:
Speurtocht, bakken, knutselen en met water knoeien.
Ook hebben we leuke uitjes, we gaan naar de kale duinen in Appelscha en smullen bij de
Koppenjan in Jubbega. De rest verklappen we nog niet  Het wordt in ieder geval een KEI leuke
vakantie!!
Wij hebben er zin in.
Groetjes de Bosuilen

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende drie weken:
15 juli Tessa Mulder (gr. 7)
Mees Wesselink (gr. 2)
18 juli Juan Huisman (gr. 6)
19 juli Ilse Goettsch (gr. 3)
22 juli Milan Draaisma (gr. 2)
Jorrit Jorritsma (gr. 3)

Van Harte gefeliciteerd !
‘Doordraaiochtend’
Op dinsdag 18 juli a.s. gaan alle kinderen van groep 1 t/m 7 ‘doordraaien’ naar hun nieuwe klas waar
zij volgend jaar zullen verblijven.
Zij maken kennis met hun nieuwe groepssamenstelling, evt. hun nieuwe leerkracht en hun nieuwe
klaslokaal.
De kinderen beginnen gewoon om 8.30 uur in hun ‘eigen’ lokaal, waar zij dit schooljaar zitten.
De groepsleerkrachten zorgen zelf voor het “doordraaien” van de groepen.

Koffieuurtje:
Wij willen iedereen die ons dit jaar heeft geholpen (MR, OV, leesouders, luizenmoeders,
pleincommissie, plantjesmarkt, Kerstmis, Sint, rijden tijdens uitjes, enz.) bedanken! Zonder jullie hulp

lukt het niet om zo’n mooie school neer te zetten en al die leuke dingen te doen. Daarom willen wij
jullie graag bedanken!!!!
Wij willen dit doen op woensdag 19 juli van 09.30 uur tot 10.30 uur. Iedereen krijgt dan een kopje
koffie/thee met gebak. Wij hopen op een gezellig samenzijn!

Schoonmaakochtend:
Woensdagochtend 19 juli willen we vanaf half 11 de klassen gaan opruimen en schoonmaken.Wie
zou ons daarbij willen helpen bij de groepen 1 tot en met 4? Graag even laten weten aan de
betreffende groepsleerkracht.

Musical groep 7/8:
Op vrijdag 14 juli is het zover: de musical van groep 7/8! De zaal is open om 19.30 uur. De musical
start om 20.00 uur. Wij hopen op een groot en enthousiast publiek! Iedereen is welkom. De kinderen
hebben de musical overdag al gezien.
Nog belangrijk: Net als de voorgaande jaren zijn de kinderen van groep 7/8 deze dag om 12.00 uur
vrij. De kinderen van groep 7 & 8 worden om 18.30 uur in de Tille verwacht!!

Afscheid groep 8:
Donderdag 20 juli neemt groep 8 afscheid van school. De school
begint gewoon om 08.30 uur. De kinderen van groep 1 t/m 6 hebben
een programma in hun eigen klas. Groep 7 & 8 maken er samen een
gezellige ochtend van.
Om 14.00 uur wordt groep 8 op speciale wijze de school ‘uitgezwaaid’
en zit hun basisschooltijd hier op school bijna op..
Om 14.15 uur gaat groep 8, samen met het team, nog een leuke
activiteit doen.
Als afsluiting is er een BBQ voor de ouders de leerlingen van groep 8, de leerlingen van groep 8 en de
leerkrachten.
Voor de leerlingen van groep 8 begint de vakantie na de BBQ!

Laatste schooldag:
Vrijdag 21 juli organiseren we de laatste schooldag. Er is een prachtige opblaasbare stormbaan
geregeld voor alle kinderen.
De kinderen moeten wel hun fruit meenemen voor in de kleine pauze.
Rond 12.00 uur krijgen zij poffertjes dus hoeven zij geen brood mee te nemen. Aan het eind van de
ochtend nemen we afscheid van juf Marieke en juf Grietje. Om 12.30 uur zijn de kinderen vrij en kan
de vakantie beginnen!
Kinderen van groep 8 die het leuk vinden zijn die dag natuurlijk van harte welkom!

Vakantierooster 2017-2018:
Het vakantierooster voor volgend jaar ziet er als volgt uit:
vakantie

te beginnen op

tot en met

Herfstvakantie

Za. 21-10-2017

Zo. 29-10-2017

Kerstvakantie

Za. 23-12-2017

Zo. 07-01-2018

Voorjaarsvakantie

Za. 24-02-2018

Zo. 04-03-2018

Goede Vrijdag en Pasen

Vrij. 30-03-2018

Ma. 02-04-2018

Koningsdag

Vr. 27-04-2018

Meivakantie

Za. 28-04-2018

Zo. 13-05-2018

Pinksteren

Zo. 19-05-2018

Ma. 21-05-2018

Zomervakantie

Za. 21-07-2018

Zo. 02-09-2018

Zoals u ziet hebben wij 2 weken meivakantie. Dit heeft te maken met het feit dat veel basisscholen in
de regio ook 2 weken meivakantie hebben. Hierdoor blijven er niet veel ‘marge-uren’ over voor extra
vrije dagen. Hierdoor heeft groep 1 t/m 4 geen extra vrije dag voor sommige vakanties.
Wij zijn nog aan het bekijken of er tussen de meivakantie en de zomervakantie een ‘lang weekend’
gepland kan worden zodat de kinderen in deze periode nog een klein ‘rustmoment’ hebben.
Wanneer dit rond is hoort u dit van ons.

Info-kalender
Net als vorig jaar krijgen alle gezinnen aan het begin van het nieuwe schooljaar een infokalender. In
deze kalender staan, naast praktische informatie over school, de verschillende activiteiten en
verjaardagen, ook andere belangrijke data aangegeven.
U kunt de data die in de weekinfo worden genoemd ook invullen in deze kalender.

Agenda
Wanneer
14 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli

Wat
Musical
‘doordraai-ochtend’
schoonmaakochtend
Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Start zomervakantie t/m 3
september
4 september
1e schooldag
8 september
Start HVO/GVO/filosofielessen
11 en 12 en 13 Inloopmiddagen
september
25 september Zakelijke ouderavond en
informatieavond

Wie
Groep 7 & 8
Álle groepen
Groep 1 t/m 4
Groep 8
Groep 1 t/m 7
Alle groepen

Hoe laat

Alle groepen
Groep 5 t/m 8
Alle groepen

Hele dag
9.30-10.15
14.15 – 15.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur

Alle ouders

Vanaf 19.30 uur

‘s avonds
‘s morgens
ochtend
Hele dag

Oud papier schema 2016-2017

Datum
een van de ouders of verzorgers
1-aug-17 Morres Bruursema/ Joey de Jong
5-sep-17 Jayden Betten/ Demi Blum

reserve
tijd
Michal Berg van den 18:00
Veerle Huisman
18:00

Ouders die niet kunnen, nemen contact op met de reserve, onderling ruilen mag ook, dit wel
doorgeven aan Eric Groen
DE LAATSTE WEEKINFO VAN DIT SCHOOLJAAR ZULT U VOLGENDE WEEK DONDERDAG
ONTVANGEN!
De eerste weekinfo ontvangt u op donderdag 31 augustus a.s.

