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Deze weekinfo is de laatste van het schooljaar 2016-2017! Op donderdag 31 augustus zal de
eerste Weekinfo van het nieuwe schooljaar (2017-2018) worden verstuurd.

Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen tijdens de vakantie:
22 juli Milan Draaisma (gr. 2)
Jorrit Jorritsma (gr. 3)
24 juli Jordy Schokker (gr. 8)
23 aug. Jisse Groen (gr. 4)
25 aug. Tara Peters (gr. 3)
28 aug. Sophie Donker (gr. 3)
4 sept. Juf Janneke
5 sept. Mirte de Vries (gr. 1)

Van Harte gefeliciteerd !
Laatste schooldag:
Zoals u in de vorige weekinfo heeft kunnen lezen organiseren we op vrijdag 21 juli 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 een aantal juffen. Om 12.30 uur zijn de kinderen vrij en kan de
vakantie beginnen!

Wilt u uw kind(eren) makkelijke kleding aan laten trekken dat nat mag worden en evt.
extra droge kleren.
Kinderen van groep 8 die het leuk vinden zijn die dag natuurlijk van harte welkom!

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.

Bedankje:
Ook het afgelopen schooljaar hebben we een prachtig schooljaar gehad. Wat hebben we met zijn
allen veel beleefd.
Er waren vele hoogtepunten; een goede sfeer op school, vele leuke uitjes, onze gezamenlijke
verjaardagen, het Kiekes project, de kinderboekenweek, de Gouden Weken en hun afsluitende uitjes,
de Koningspelen, de plantjesmarkt, Sinterklaas, Kerst, de musical van groep 7 & 8, het programmeren
in een aantal groepen etc.

Dit staat ook allemaal in het jaarverslag wat na de vakantie op de website komt te staan.
Maar zonder de hulp van de kinderen en ouders zou het nooit gelukt zijn. Wij vinden het geweldig dat
jullie je zo inzetten voor de school, we doen nooit tevergeefs een beroep op jullie.
Wij zijn er trots op om op deze school te mogen werken!!! Samen maken we een goede school en
houden we een goede school!
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die afgelopen schooljaar geholpen heeft op school. De
‘mannen’ van de pleincommissie, de OV & MR leden, de leesouders, de hulpouders die hebben
geholpen met activiteiten, begeleiding uitjes, schoolreisjes, de moeders die gisteren hebben geholpen
met schoonmaken, en verder iedereen die ik vergeten
ben. Zonder uw hulp en inzet hadden wij een heleboel
activiteiten niet zo succesvol kunnen maken. Wij
hopen dat wij volgend schooljaar ook weer een beroep
op u kunnen doen! HEEL HARTELIJK BEDANKT!!

Afscheid:
Morgen, tijdens de laatste schooldag, nemen wij afscheid van een aantal collega’s. Juf Marieke gaat
naar obs de Toekan in Oosterwolde. Juf Marieke heeft hier een aantal jaren gewerkt als IB-er. Juf
Grietje heeft de afgelopen maanden de leerkrachten in groep 1 & 2 ondersteund als
onderwijsassistente en juf Chantal heeft de afgelopen weken juf Janneke vervangen in groep 5 & 6
(op donderdag en vrijdag). Wij bedanken bovenstaande collega’s voor hun inzet en enthousiasme en
wensen hun veel succes en pleizer op hun nieuwe werkplek!
Vandaag nemen wij afscheid van de leerlingen van groep 8. Wij wensen Norah-an, Britt, Brent,
Annemiek, Ellart, Sjouke, Jordy, Jessie, Thijs, Nynke, Gidion, Noor, Madelief, Max, Yaslin en Thomas
een hele fijne vakantie en veel succes op hun nieuwe school. Het ga jullie goed!

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.
Formatie schooljaar 2017-2018
Volgend schooljaar ziet de formatie er als volgt uit: De vaste leerkrachten voor de verschillende
groepen zijn:
Groep 1 & 2: Juf Nynke en juf Harriët
Groep 3 & 4: Juf Geesje, juf Lies
Groep 5 & 6: Juf Esther & juf Janneke
Groep 7 & 8: Meester Dennis

Juf Esther zal, totdat juf Janneke weer terugkomt (rond de herfstvakantie) 5 dagen voor groep 5 & 6
staan. Meester Dennis zal 5 dagen in groep 7 & 8 les geven. Er is ook een nieuwe IB-er benoemd die
de taken van juf Marieke gaat overnemen. Dit is Lies Galema. Juf Lies zal op maandagmiddag en
dinsdagmiddag IB taken hebben. Omdat groep 3 & 4 een erg grote groep is zal juf Lies ook 3
ochtenden in groep 3 & 4 ondersteuning geven aan juf Geesje (op maandag-, dinsdag en
donderdagochtend).
Meester Koen is ook volgend jaar op dezelfde dagen (maandag t/m donderdag) aanwezig op school
voor directie taken. Juf Nynke heeft op maandag Dalton tijd.
Voor de zwangerschapsvervanging van juf Harriët (vanaf medio oktober/november) zal juf Esther
ingezet worden. Dit zal na de herfstvakantie starten.
In ieder geval ziet het plaatje voor volgend jaar er als volgt zolang juf Janneke nog met
zwangerschapsverlog is (tot de herfstvakantie).
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Di
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Wo
Do
Do
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groep
1
2
3
Morgen HV
HV
GH/LG
Middag
HV
HV
GH
Morgen NvdH NvdH GH/LG
Middag NvdH NvdH
GH
Morgen NvdH NvdH
GH
Morgen HV
HV
GH/LG
Middag
HV
HV
GH
Morgen HV
HV
GH
Middag
HV
HV
GH

4
GH/LG
GH
GH/LG
GH
GH
GH/LG
GH
GH
GH

5
EvZ
EvZ
EvZ
EvZ
EvZ
EvZ
EvZ
EvZ
EvZ

6
EvZ
EvZ
EvZ
EvZ
EvZ
EvZ
EvZ
EvZ
EvZ

7
DvD
DvD
DvD
DvD
DvD
DvD
DvD
DvD
DvD

8
DvD
DvD
DvD
DvD
DvD
DvD
DvD
DvD
DvD

IB
LG
LG

Dir.
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR

NvdH = Nynke van der Heide GH =
Geesje Harsevoort
JdG = Janneke de Groot
EvZ= Esther van Zwol
HV=
Harriët Veenstra
DvD= Dennis van Dijken
LG = Lies Galema
KR = Koen Roozen (Dir = directie)
Wanneer definitief duidelijk is hoe de invulling tijdens het zwangerschapsverlof van juf Harriet eruit
ziet zullen wij een nieuw schema in de Weekinfo zetten.
Agenda
Wanneer
21 juli

Wat
Laatste schooldag
Start zomervakantie t/m 3
september
4 september
1e schooldag
11 en 12 en 13 Inloopmiddagen
september
11 september OV vergadering
14 september MR vergadering
15 september Sportdag voor groep 8 l.l.
Start HVO/GVO/filosofie
25 september Zakelijke ouderavond en
informatieavond

Wie
Groep 1 t/m 7
Alle groepen

Hoe laat

Alle groepen
Alle groepen

Hele dag
14.15 – 15.00 uur
Woensdag 12.30-13.00 uur

OV leden
MR leden
Leerlingen groep 8
Groep 5 t/m 8
Alle ouders

19.30 uur
14.45 uur-16.45 uur
8.45 – 12.30 uur
9.30-10.15
Vanaf 19.30 uur

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

Wij wensen iedereen een hele fijne
en zonnige vakantie!

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink!

