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Nieuws van de Bosuilen
Vorige week zijn we als afsluiter van de vakantie naar de Koppenjan in Jubbega geweest. Hier
hebben we heerlijk buiten gespeeld in de speeltuin en hebben de kinderen van de Bosuilen de
pannenkoeken creatief versierd.
We blikken terug op een kei-leuke vakantie met leuke uitjes onder andere naar het Koepelbos, de
bioscoop en picknicken bij het Drents-Friese Wold. De uitjes en activiteiten hebben we samen
gedaan met de gezelligheid van de Orka's en de Dino's, de bso groepen van Steggerda en
Makkinga
Groetjes de Bosuilen

Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Groep 1-2:
De eerste schoolweek is al weer bijna om. Wat fijn om iedereen weer te zien! We hebben elkaar
verteld over de belevenissen in de vakantie.
We zijn gestart met het thema ‘De Gouden Weken’ en we werken in de klas over: dit ben ik”. We zijn
druk bezig om een verjaadagskalender te maken en we hebben “dit ben ik” getekend.

Welkom:
Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom: Elisa de Lange, Marin
Groen, Mirte de Vries, Yanniek de Lang en Milan Oostra.
Voor de vakantie hebben ze al eens proefgedraaid en nu zijn ze (bijna) 4
jaar en starten ze in groep 1. Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd
op de Oosterbrink toe!

Speelgoed:
Voorheen was de maandag “speelgoed-dag” bij groep 1/2. Vanaf dit
schooljaar gaan we het een beetje anders doen: Dit is niet meer elke
maandag maar de juffen geven via de weekinfo aan wanneer er speelgoed meegenomen mag
worden. Dit kan bijvoorbeeld een keer zijn voor een vakantie, na Sinterklaas, of…
Als uw kind het leuk vindt, mag hij/zij ook na zijn/haar verjaardag speelgoed meenemen.

Kijkmiddagen:
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!!!!

Zakelijke ouderavond en 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.
Om 19.30 uur beginnen we met het ‘zakelijke gedeelte’ vervolgens begint om 20.00 uur, ronde 1 van
de informatieavond. 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.
Tijdens de zakelijke ouderavond vindt de verkiezing van de OV-leden plaats.
Ieder ouder met kinderen op de Dalton basisschool de Oostersbrink is bevoegd zichzelf kandidaat te
stellen.Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar Anita Meurs en Irma Bakker.
Wanneer er ouders of verzorgers zijn die het OV team willen versterken kunnen ze zich aanmelden bij
Koen of bij een van de OV leden. Dit kan tot een uur voor de zakelijke ouderavond.

Juf Geesje
Op 1 augustus j.l. was juf Geesje officieel 40 jaar in dienst in het onderwijs.
Juf Geesje heeft ook al deze 40 jaar op onze school gewerkt. Dat is wel
heel bijzonder!
Wij hebben dan ook besloten dat wij dit heugelijke feit niet onopgemerkt
voor bij kunnen laten gaan. Omdat 1 augustus precies in de zomervakantie
viel hebben wij afgesproken dat wij a.s. woensdag 13 september juf
Geesje even in de ‘bloemetjes’ willen zetten.
De school begint woensdag gewoon om 8.30 uur. Wij willen juf Geesje rond
8.45 uur feestelijk onthalen bij het schoolplein (aan de voorkant). U, als
ouders, verzorgers bent hierbij van harte uitgenodigd.

Oude witte lakens
I.v.m. het jubileum van juf Geesje (a.s. woensdag) zijn wij, op kort termijn op zoek naar een paar oude
witte lakens. Mocht u witte lakens in huis hebben liggen, die niet meer gebruikt worden, dan zouden
wij die graag zo spoedig mogelijk willen ontvangen (liefst morgen/vrijdag). U kunt deze afleveren bij de
groepsleerkrachten maar niet bij juf Geesje!

Stakingsdag 5 oktober a.s.
U heeft het vast wel vanuit de media vernomen maar op donderdag 5
oktober a.s. zal er een landelijke staking zijn van onderwijzend personeel
in het basisonderwijs.
Deze landelijke actie, voor een flinke investering in het basisonderwijs, is
een vervolg op de actie van 27 juni j.l. Deze investering houdt in: kleinere
klassen, meer handen in de klas, een eerlijk salaris voor leerkrachten in het
basisonderwijs. Ons bestuur ondersteunt deze actie van harte!.
Om ook als school deze actie te ondersteunen is de school 5 oktober a.s. de gehele dag gesloten.
De kinderen hebben die dag een dag vrij. Wij hopen dat politiek Den Haag gehoor geeft aan de
wensen vanuit het PO (primair onderwijs) voor betere werkomstandigheden, eerlijke salariëring kortom
een beter onderwijs voor onze kinderen.

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

Infokalender:
Volgende week 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”.

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 12.10 uur en is om
13.30 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
13.30 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

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.

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

Wat
Kijkmiddagen

Wie
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

14.15-15.00 woendsg
12.30-13.00 uur

Oud papiercschema 2017-2018
Datum
Ouders, verzorgers
Reserve
tijd
3 oktober
Lars-Finn Vermeeren/Julia
Sven van Weert
13.00 uur
van Wijk
7 november
Luca From/ Lisa Jorritsma
Isa Russchen
13.00 uur
De nieuwe lijst voor 2017-2018 staat binnenkort in de Weekinfo!

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.

