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Op de BSO de Bosuilen zijn we al druk bezig geweest met de kinderboeken week gruwelijk eng !
Met ons allen hebben we een gruwelijk eng verhaal geschreven, veel lees plezier !
Griezelverhaal van de bosuilen.
Er loopt een monster door het oerwoud.
Hij komt een hek tegen en loopt daar doorheen, hij ziet een pompoen.
Het monster werd ineen aangevallen door een groep vleermuizen.
Toen werd het monster zo boos dat hij de bomen die er stonden kapot sloeg.
Hij probeerde door alle losse takken heen te lopen.
Het monster stapte op een tak en kwam in zijn gezicht.
Toen eenmaal na 10 min. lopen kwam hij een hele grote dinosaurus tegen.
Op het moment dat hij naar de dino werd hij gebeten door een vleermuis in zijn bil.
Ineen kwam er nog een monster aan, namelijk het marshmallow monster!
Het monster had best wel trek en wond het een goed idee om het marshmallow monster te
roosteren en op te eten en hij dronk snel nog wat uit de sloot.
Het monster zat zo vol en ging weer terug naar zijn enge, donkere, griezelige grot.
Groetjes de Bosuilen

Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de twee komende weken.
12 okt.
13 okt.

14 okt.
26 okt.
29 okt.

Julia v.d. Wijk (gr. 8)
Meester Koen
Demi Blum (gr. 4)
Isa Blum (gr. 6)
Samuel Veenstra (gr. 5)
Niels Boersma (gr. 7)
Noëlla Meurs (gr. 6)
Jarno Oostra (gr. 5)

Allemaal VAN HARTE GEFELICITEERD!

Novy:
Binnenkort zal de Sinterklaasfolder van Novy weer bij u in de bus verschijnen. Mocht u deze niet
gebruiken, zou u deze folder dan op school willen afleveren? De Sinterklaascommissie zou deze
graag willen gebruiken. U kunt de folders afleveren bij juf Geesje.
Uitstapje Gouden Weken groep 1/2
Dinsdag 17 oktober gaan we naar het bos in Appelscha.
Inmiddels is het vervoer geregeld via ‘Klasbord’.
Chauffeurs, alvast bedankt hiervoor !
We vertrekken om 11u en om kwart over 2 zijn we weer
terug op school. De kinderen nemen hun lunch van die
dag mee naar het bos. Denk aan eventuele oude kleding
en/of regenlaarzen.
Wanneer u wilt dat uw kind op een stoelverhoger zit, geef
dit dan dinsdag mee.
We maken er een mooie dag van!

Uitje groep 3 en 4
Afgelopen dinsdag gingen de groepen 3 en 4 in het kader van de Kinderboekenweek naar de
bibliotheek in Wolvega. In de bibliotheek was een ruimte helemaal ingericht in de sfeer van het thema
Gruwelijk Eng. Als inleiding werd er een boek voorgelezen behorend bij dit thema. Daarna gingen de
kinderen in groepjes een speurtocht met ruik-, voel-, proef-, luister-, kijk- en zoekopdrachten doen. Al
met al was het een gebeuren waarbij het samenwerken een belangrijke rol speelde. Deze activiteit
was ook tevens ons uitje als afsluiting van de Gouden Weken. Adrie, Anna, Carmen, Colette,
Janneke, Lianne, Marianne en Susanne heel hartelijk dank voor het verzorgen van het vervoer en de
begeleiding. Zie het fotoboek voor foto’s van deze activiteit.

Schoolbibliotheek
Aanstaande maandagmiddag gaan we weer starten met het uitlenen van boeken. De kinderen van de
groepen 1 tot en met 8 worden in de gelegenheid gesteld om een boek te gaan uitzoeken. Dit boek
mogen ze meenemen naar huis om te lezen of om uit voorgelezen te worden. Het is de bedoeling dat
wekelijks op maandagmiddag de schoolbiebboeken geruild kunnen worden. De volgende ouders
begeleiden het bibliotheekgebeuren: Petra van den Berg, Anouk Derks, Lianne Goettsch en Marijke
Rook. De algehele leiding is in handen van Diana Kleistra. Wij zij heel erg blij met deze vorm van
ouderhulp!

Mijn 40 jarig jubileum; een onvergetelijke
gebeurtenis!
Op woensdagmorgen 13 september werd ik om half 8 met
een heerlijk ontbijt verrast.
Daarna verscheen er ineens een met vlaggetjes versierde
legerjeep op onze inrit. En uitgezwaaid door de buren ging
ik op weg naar school. Wie maakt dat nou mee om zo naar
school te gaan!
Bij school opgewacht met een prachtig spandoek en door
een erehaag van leerlingen, collega’s, oud collega’s en
ouders mocht ik de gezellig aangeklede school
binnenwandelen.
Het feest werd voortgezet in het speellokaal met een prachtig lied en warme speeches met een
terugblik over de 40 jaren. Daarna waren er bloemen en mooie toepasselijke cadeau’s.
het schilderij van Herman Brood is thuis naar de garage verbannen en nu hangt er schitterende
“Oosterbrink”kunst (4 schilderijen met als geheel 2 katten) aan de wand.
Toch wel beduusd, onder de indruk en ontroerd was ik na dit gebeuren. Ik had er echt even geen
woorden voor.
Lieve kinderen, ouders, collega’s (ook van de Kinderkei) en oud-collega’s ik wil jullie, ook namens
Wim, allemaal ontzettend hartelijk bedanken voor deze dag. Een dag met een gouden rand om nooit
te vergeten!
Ook mocht ik daarna nog veel telefoontjes, kaarten, bloemen en felicitaties op Facebook ontvangen.
Vorige week kwam tijdens de teamvergadering Sake Saakstra, de directeur van Comprix, op bezoek
en na felicitaties en een mooie bos bloemen hebben we onder het genot van koffie met gebak
herinneringen aan de afgelopen 40 jaren opgehaald.
Nogmaals: iedereen heel hartelijk dank voor alle aandacht aan mijn 40 jarig jubileum.
Juf Geesje

Schoolplein:
Hallo allemaal,
Nu de herfst in volle gang is en het plein mooi bedekt wordt met blad zouden wij, de
schoolpleincommissie, graag de schoolpleinen weer netjes willen maken.
Wij gaan dit met de schoolpleincommissie doen op zaterdagmiddag 21 oktober vanaf 13.00.
De werkzaamheden zijn, vooral blad vegen en verwijderen, de groentetuintjes winterklaar maken en
nog wat andere opruimwerkzaamheden.
Omdat nog niet al het blad van de bomen zal zijn, zal er later nog een moment komen, dan kunnen wij
de pleinen echt winterklaar maken.
Via deze weg willen wij ook een oproep doen aan alle ouders die ook wel willen helpen met deze
opruimmomenten nu of in de toekomst.
Opgeven kan via Bram Mulder op telefoonnummer 06 51001517 of via de mail: manou@planet.nl
Vele handen maken licht werk!
De schoolpleincommissie

Zakelijke ouderavond & informatieavond:
Afgelopen maandag heeft de zakelijke ouderavond en de informatieavond plaatsgevonden. Ondanks
dat de opkomst toch wel wat tegenviel waren er wel aardig wat ouders aanwezig.
 Tijdens de informatieavond is ‘Klasbord’ geïntroduceerd. Klasbord is een communicatietool
voor het onderwijs.
 Als leerkracht of school kun je ouders & betrokkenen
gemakkelijk op de hoogte houden binnen een
afgesloten & veilige omgeving.
 Klasbord is een afgeschermde omgeving en dat is
wel zo fijn! Om een klas te kunnen volgen heb je als
volger de unieke klascode nodig en goedkeuring van
de leerkracht.
 Klasbord maakt de communicatie tussemn school en thuis leuk, gemakkelijk en veilig.
 Kijk voor meer informatie op www.klasbord.nl
Alle aanwezige ouders hebben inmiddels de unieke klascode ontvangen.
Binnenkort zal er extra informatie over klasbord te vinden zijn in de Weekinfo.
Klasbord maakt de ouderhulplijst en telefoonbomen onnodig.
Er zijn inmiddels al een aantal berichtjes vanuit de verschillende groepen, via Klasbord, verspreid.

Weekinfo
I.v.m. de invoering van Klasbord zullen er verschillende berichten vanuit de verschikllende groepen
gedeeld worden via Klasbord. Hiermee is het ook mogelijk om oproepjes voor bijv. chauffeurs of hulp
bij activiteiten te plaatsen. Dit alles maakt dat de Weekinfo niet iedere week meer uitgebracht hoeft te
worden.
Vanaf de herfstvakantie zal de Weekinfo dan ook tweewekelijks worden verspreid.

Groep 5/6
Gouden Weken uitje
Dinsdag 17 oktober gaat groep 5/6 naar “de Kale Duinen” ivm de
afsluiting van de Gouden weken.Hier gaan wij in groepjes lekker
kastelen bouwen (wedstrijd) en ook nog andere
groepsactiviteiten doen. Na het spelen, gaan wij nog even wat
lekkers eten.
Het is leuk, als de kinderen schep(jes) en emmers meenemen.
Ook is het handig om kleding en schoeisel aan te passen.
Voor 10.00 uur is het van belang dat de kinderen wat te eten en drinken meenemen. Voor de
middaghap is alleen drinken nodig. Deze dag wordt er niet gegymd.
Afsluiting periode juf Esther
Helaas is het nu alweer zover, dat de periode tot de herfstvakantie er bijna opzit. Nog 1 week en dan
gaat juf Esther naar de kleuters en komt juf Janneke weer terug. Om hier met de kinderen bij stil te
staan gaan wij deze periode volgende week vrijdag afsluiten.
De kinderen hebben de afgelopen periode super hun best gedaan om genoeg punten bij elkaar te
verdienen in Classdojo om een film te kunnen kijken. Dit hebben zij dan ook verdiend.
Wij gaan vrijdag niet gymmen maar een film kijken.
Momenteel zijn wij druk in overleg met een vervanger voor juf Janneke op woensdag (de eerste vier
weken na de herfstvakantie) en de vrijdag.
Zodra bekend is wie dit gaat worden zullen wij u hierover informeren.
Klasbord
Er zijn nog een aantal ouders die zich niet hebben aangemeld voor onze Klasbord pagina. Het zou l
handig zijn als we dat toch nog voor elkaar weten te krijgen. Zo is iedereen direct op de hoogte van
het laatste nieuws uit groep 5/6. Mocht u de brief waarin de inlogcode staat kwijt zijn, vraag dan even
om een nieuwe brief.

Groep 7-8
Afsluiting ‘Gouden weken’
Volgende week dinsdag 17 oktober staat er een leuke activiteit voor groep 7/8 op het programma. We
gaan nog natuurlijk niet verklappen wat ze precies te wachten staat… Wel zijn er een aantal handige
mededelingen:
- Alle kinderen aanstaande dinsdag graag op fiets naar school.
- Graag kleren/schoenen dragen die ‘vies’ mogen worden. (Denk bijvoorbeeld aan laarzen en
een trainingsbroek)
- Iedereen graag zijn of haar eigen lunchpakketje meenemen. Wij zorgen natuurlijk voor wat
extra’s!

Klasbord
Naast het algemene bericht over Klasbord wou ik even zeggen dat het mij tot nu toe erg goed bevalt
in groep 7/8. Naast de leuke, spontane berichten wordt er ook goed gereageerd op vragen over
bijvoorbeeld vervoer. Als school hebben we afgesproken dat we Klasbord in eerst instantie alleen
gebruiken voor ouders. Er zijn nog een aantal ouders die zich niet hebben aangemeld voor onze
Klasbord pagina. Het zou leuk en handig zijn als we dat toch nog voor elkaar weten te krijgen. Zo is
iedereen direct op de hoogte van het laatste nieuws uit groep 7/8.

Parkeerwachters
Op de zakelijke ouderavond is het ‘probleem’ met het parkeren voor de school al
even ter tafel gekomen. Helaas zorgt het nog regelmatig voor onveilige situaties bij
het brengen en halen van uw kinderen. Om dit probleem op te lossen gaan wij na de
herfstvakantie parkeerwachters inzetten. Volgende week zal ik de kinderen uit groep
7/8 hierover inlichten. Wij hopen dat dit een bijdrage gaat leveren aan een veilige
situatie bij het brengen en halen van uw kind.

Agenda
Wanneer
18 oktober
19 oktober
20 okober

Wat
Overleg schoolprofiel
Afsluiting Kinderboekenweek
Start herfstvakantie

Wie
Werkgroep
Leerlingen,ouders
Kinderen, team

Hoe laat
Vanaf 14.00 uur
14.15 uur

Oud papiercschema 2017-2018
Datum
Ouders, verzorgers
Reserve
tijd
7 november
Luca From/ Julia v.d. Wijk
Isa Russchen
13.00 uur
De nieuwe lijst voor 2017-2018 staat binnenkort in de Weekinfo!

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.
Naast deze weekinfo treft u de volgende extra bijlagen aan:

