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Na een heerlijke vakantie zijn wij weer klaar om vanaf a.s. maandag te beginnen op school! Wij hopen
dat u allemaal genoten heeft van een heerlijke vakantie en dat alle kinderen lekker uitgerust zijn en zin
hebben om weer naar school te gaan.
In deze eerste weekinfo willen wij even de belangrijkste zaken uiteen zetten.
Voor alle leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn er op maandag 11 september tussen 14.15 uur
en 15.00 uur, dinsdag 12 september tussen 14.15 en 15.00 uur en woensdag 13 september
tussen 12.30 en 13.00 uur uur ‘inloop-middagen’. Dit betekent dat iedereen dan kan kijken in zijn of
haar klas, je kunt dan laten zien waar je zit en wie je juf/meester is. De juffen en meester zullen dan in
de klas te vinden zijn. We hopen dat iedereen komt!!!!
De formatie voor tot de herfstvakantie ziet er als volgt uit:
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NvdH = Nynke van der Heide
GH = Geesje Harsevoort
EvZ= Esther van Zwol
HV=
Harriët Veenstra
LG=
Lies Galema (tevens IB-er)
DvD= Dennis van Dijken
KR=
Koen Roozen (directeur)
Juf Janneke de Groot is tot en met de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Zij zal deze periode
vervangen worden door juf Esther van Zwol. Op maandag zal juf Nynke v.d. Heide ook op school
aanwezig zijn en is dan uitgeroosterd voor Daltontijd.
Juf Lies Galema heeft op maandag- en dinsdagmiddag IB tijd.
Vanaf de herfstvakantie zal juf Harriët met zwangerschapsverlof gaan. Over haar vervanging wordt u
z.s.m. geïnformeerd.

HVO, GVO en Filosofie
Op vrijdag 15 september om 09.30 uur beginnen de
lessen HVO (o.l.v. M.K. van den Berg), GVO (Thea
Hoekstra-Waiboer)) en Filosofie (o.l.v meester Dennis
& juf Esther).

Ouderhulplijst
Binnenkort ontvangt u weer een ouderhulplijst. Wij willen graag dat iedereen de ouderhulplijst invult,
zodat we weten op wie we een beroep kunnen doen met bepaalde activiteiten. Of dat er iemand is die
bijvoorbeeld een gastles wil geven, het kan van alles zijn.

Infokalender:
In de eerste of tweede week van het nieuwe schooljaar krijgen alle gezinnen een infokalender thuis.
Hierin staat belangrijke informatie over school, belangrijke activiteiten, verjaardagen en andere
belangrijke data.
U kunt deze kalender aanvullen met data en activiteiten die in de weekinfo worden opgenomen bij
“data”.

Continurooster
Ook dit jaar werken wij weer met een continurooster. De
schooltijden zijn als volgt:
Maandag
08.30 – 14.15 uur
Dinsdag
08.30 – 14.15 uur
Woensdag
08.30 – 12.30 uur (groep 1 vrij)
Donderdag
08.30 – 14.15 uur
Vrijdag
08.30 – 14.15 uur
Het continurooster houdt tevens in dat alle leerlingen tussen de middag op school eten.
Tussen 12.00 en 12.30 uur wordt er in iedere klas gezamenlijk met de juf of meester geluncht.
Vanzelfsprekend hebben wij de voorkeur voor een gezonde lunch.
De pauze op de ochtend blijft gewoon 15 minuten, ook daar zien wij graag een gezonde hap.
Als de kinderen buiten zijn, is er altijd een pleinwacht op het plein.
Wilt u de leerlingen naast het normale aantal boterhammen ook, het liefst in een beker drinken
meegeven? Voor de kleine pauze is een stuk fruit of een boterham heerlijk.
Graag alle bekers en bakjes voorzien van naam.
In groep 1-2 zullen er elke dag (naast de eigen leerkracht) leerlingen van groep 7&8 aanwezig zijn om
te helpen tijdens het gezamenlijke lunchmoment. In de andere groepen is er één leerkracht aanwezig.
Wilt u ervoor zorgen dat het fruit en de maaltijd die u meegeeft net zoveel is als u anders thuis geeft
en klaar is om in 15 minuten op te kunnen eten? De leerkrachten hebben geen tijd om fruit schoon te
maken of boterhammen te smeren. Overgebleven boterhammen worden weer mee naar huis
gegeven, zodat u er zicht op houdt hoeveel uw kind heeft gegeten.

Gymnastiek schooljaar 2017-2018
-

De kleuters (groep 1 en 2) gymmen in het
speellokaal. Zou iedereen de komende week
ervoor willen zorgen dat de gymschoenen (graag
voorzien van naam) weer op school zijn. De
bakken waar ze in moeten, staan in de klas.

-

De groepen 3 t/m 8 hebben twee gymlessen per
week.
Ouders dienen er voor te zorgen dat de
leerlingen in groep 3 t/m 8 gymkleding bij zich
hebben, welke bestaat uit een gympakje of gymbroek met T-shirt en gymschoenen.
Turnschoentjes worden afgeraden.
De groepen 3 t/m 8 gymmen van 5 september 2017 t/m 27 april 2018 in de sporthal de
Duker te Noordwolde. We gaan er met de bus heen.

-

-

-

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen de komende week (1e week na de zomervakantie)
hun gymkleren weer mee naar school nemen??
Groep
3&4

Gymdag 1
Dinsdag 10.55 – 11.40 uur

Gymdag 2
Donderdag 10.55 – 11.40 uur

o.l.v. juf
Geesje

Bus vertrekt om 10.35 uur en is om
12.00 uur terug

Bus vertrekt om 10.35 uur en is om
12.00 uur terug

Dinsdag 12.25 – 13.10 uur

Vrijdag 13.10 – 14.00 uur

Bus vertrekt om 12.25 uur en is om
13.50 uur weer terug

Bus vertrekt om 12.50 uur en is om
14.20 uur terug

Dinsdag 12.25 – 13.10 uur

Vrijdag 13.10 – 14.00 uur

Bus vertrekt om 12.10 uur en is om
13.20 uur weer terug

Bus vertrekt om 12.50 uur en is om
14.20 uur terug

5&6
o.l.v. juf
Esther

7&8
o.l.v.
meester
Dennis
of juf
Esther

ROOSTER BUITEN GYM
Groep 3 t/m 8 gymmen maandag 14 mei 2018 t/m vrijdag 20 juli 2018 op het sportterrein achter de
school. Dan moeten de leerlingen sportkleren en eventueel voetbalschoenen meenemen
(gymschoenen mag ook).
Groep
3&4
5&6
7&8

Gymdag 1
Dinsdag 12.30 – 13.15
uur
Dinsdag 13.30 – 14.15
uur
Dinsdag 13.30 – 14.15
uur

o.l.v. juf Geesje
o.l.v. juf Esther
o.l.v. meester
Dennis

Gymdag 2
Donderdag 13.30 –
14.15 uur
Vrijdag 13.30 – 14.15 uur
Vrijdag 13.30 – 14.15 uur

o.l.v. juf Geesje
o.l.v. juf Esther
o.l.v. meester Dennis

IB
Vanaf dit schooljaar is juf Lies Galema onze IB-er op school.
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Hieronder valt o.a. het
leerlingvolgsysteem, de orthotheek, opstellen van een zorgplan, helpen van collega’s met het
opstellen van handelingsplannen groepsplannen. Zij probeert de leerkrachten te helpen met
hulpvragen over kinderen en coach leerkrachten daarbij. Verder kunt u voor alle soort vragen over de
zorg van uw kind bij haar terecht.
Lies Galema heeft IB-tijd op maandag- en dinsdagmiddag. Op maandag, dinsdag- en
donderdagochtend staat zij, samen met juf Geesje, voor groep 3 & 4.

De gouden weken
Gedurende de eerste schoolweken komt de groepsvorming in de
verschillende groepen op gang.
Wij starten met het thema “de Gouden Weken”. De gouden weken
worden ingezet in alle groepen om het “goud” dat we in handen hebben,
onze leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne
sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. Kinderen ontwikkelen
zich razend snel. Niet alleen sociaal, maar ook cognitief en fysiek. In een
zomervakantie kunnen ze enorme ontwikkelingssprongen maken. De
gouden weken zijn de eerste 7 weken van het nieuwe schooljaar (tot
aan de herfstvakantie). Bij de gouden weken ligt het accent op
groepsvormende activiteiten zodat de kinderen elkaar en de leerkrachten ( weer) leren kennen; wat
weten we al van elkaar, wat zijn nieuwe dingen, hoe gaan we met elkaar om, wat zijn onze waarden
en normen. Welke afspraken maken we met elkaar met betrekking tot schoolpleinregels, schoolregels
en groepsregels. Dit alles voor een positief leerklimaat binnen onze school. We zullen u op de hoogte
houden van het thema de “Gouden weken” via de weekinfo. Hebt u nog vragen n.a.v. deze gouden
weken, dan kunt u terecht bij één van de leerkrachten..

Luizen
a.s woensdag komen de dames van de luizencommissie voor de eerste controle van
dit schooljaar. De leerlingen van groep 1 worden op donderdag gecontroleerd.

Zakelijke ouderavond & informatieavond:
Maandag 25 september zal de Zakelijke Ouderavond worden gehouden. Op deze avond zal de
Oudervereniging De Oosterbrink u een overzicht geven van het afgelopen jaar.
Na het zakelijke gedeelte van de avond volgt de Informatieavond.
Elk jaar organiseert de leerkracht van uw kind een informatie-avond voor alle ouders. Tijdens deze
avond vertelt de leerkracht wat de leerlingen gaan doen/leren en hoe hij of zij dat allemaal gaat
organiseren. Ook wordt er informatie uitgewisseld over alles wat met die groep te maken heeft.
Op maandag 25 september worden ALLE ouders van de school uitgenodigd om te komen.
Rond 20.00 uur, begint ronde 1, u gaat naar het lokaal van uw kind (of 1 van uw kinderen) en daar
legt de leerkracht van uw kind(eren) uit waar het dit jaar met de groep aan gaat werken en vertelt de
informatie die u hoort te weten over die groep.
Om 20.45 uur is dit afgelopen en begint ronde 2, u kunt dan naar de leerkracht van uw andere
kind(eren) gaan. Om 21.30 uur is de avond afgelopen en sluiten we de avond met een hapje en
drankje af in de gemeenschapsruimte, tot 22.00 uur. Kunt u niet, meldt u zich dan af bij de leerkracht
van uw kind.

Agenda
Wanneer
4 september
11, 12, 13
september
6 september
5 september
11 september
14 september
15 september
15 september
25 september

Wat
Iedereen weer naar school
Kijkmiddagen

Wie
Iedereen
Iedereen

Hoe laat

Startbijeenkomst
Comperio/PRIMO
Start gymlessen de Duker
OV vergadering
MR vergadering
Start HVO/GVO/Filosofielessen
Sportdag groep 8 leerlingen
Zakelijke- en informatieavond

Team

15.00 – 18.00 uur

Gr. 3 t/m 8
OV leden
MR leden
Groep 5 t/m 8
Groep 8
Ouders, team

Zie rooster
Vanaf 19.30 uur
14.45-16.45 uur
9.30-10.15 uur
Hele dag
Vanaf 19.30 uur

08.30 – 14.15 uur
14.15-15.00 woendsg
12.30-13.00 uur

Oud papiercschema 2017-2018
Datum
Ouders, verzorgers
Reserve
tijd
5-sept- 2017
Jayden Betten/ Demi Blum
Veerle Huisman
18.00 uur
De nieuwe lijst voor 2017-2018 staat binnenkort in de Weekinfo!

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.

