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Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de twee komende weken.
26 okt.
29 okt.
1 nov.
4 nov.

Noëlla Meurs (gr. 6)
Jarno Oostra (gr. 5)
Michal v.d. Berg (gr. 8)
Jakub Bachman (gr. 1)

Allemaal VAN HARTE GEFELICITEERD!

Zieken:
Momenteel zijn eer aantal kinderen ziek. Joey de Jong (gr. 1) heeft zijn been
gebroken, Yannick de Lang (gr. 2) heeft de ziekte van Pfeiffer en bij Milan
Draaisma (gr. 3) zijn de keel- en neusamandelen verwijderd.
Wij wensen deze kinderen van harte beterschap!

Nieuwe leerling:
Vanaf 12 oktober zit Dion Rinzema bij ons op school in groep 1. Dion is het broertje van Nina (gr. 2)
en Tim (gr. 2)
Wij wensen Dion een hele fijne en leerzame tijd bij ons op school.

Nationaal schoolontbijt:
Op dinsdag 7 november a.s. doet onze school mee met het ‘Nationaal schoolontbijt’. De kinderen
hoeven die dag dus niet te ontbijten voordat ze naar school gaan. Dat doen we gezamenlijk hier op
school.
We beginnen gewoon om 8.30 uur en we starten dan met een ontbijt in de klas.
De kinderen hoeven hiervoor geen bord en beker mee te nemen. Deze zijn op school aanwezig.

Krentenbaard:
Bij een leerling van onze school is Krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard is een zeer
besmettelijke huidziekte. Er komen wondjes, rode plekjes of blaasjes met gele korstjes, die kunnen
jeuken. Voor meer informatie zie: www.thuisarts.nl/krentenbaard

Juf Harriët:
Vandaag is juf Harriët voorlopig voor het laatst op onze school. Zij gaat zich nu thuis verder
voorbereiden op de komst van hun tweede kindje. Wij wensen juf Harriët heel veel plezier en geluk de
komende maanden, samen met haar gezin.
Juf Harriët zal rond de voorjaarsvakantie weer beginnen.

Vervanging groep 5 & 6:
Zoals u heeft kunnen lezen gaat juf Harriët m.i.v. de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Juf
Esther van Zwol zal haar vervangen in groep 1 & 2.
Vanaf de herfstvakantie gaat juf Janneke weer beginnen iin groep 5 & 6. De eerste vier weken zal juf
Janneke op woensdag nog verlof hebben. Daarna werkt juf Janneke van maandag t/m donderdag in
groep 5 & 6.
Op vrijdags en de eerste vier weken na de herfstvakantie op woensdag komt er een nieuwe juf.
Dit is juf Esther Dokter. Juf Esther is 27 jaar en zal zich in de volgende Weekinfo aan u voorstellen.
Wij wensen juf Esther een hele fijne tijd bij ons op school.

Schaatsen voor Water:
Op woensdag 15 november doen de leerlingen van onze school
mee aan de Nationale scholierenactie “Schaatsen voor Water”
van “Plan Nederland”. Het is de bedoeling dat de leerlingen
sponsors zoeken en daarna zoveel mogelijk geld bij elkaar
schaatsen voor het goede doel. Het doel van deze actie is het
aanleggen van drinkwatervoorzieningen en goede sanitaire
voorzieningen op scholen en hygiënevoorlichting in Ethiopië.
U heeft hierover gisteren een mail ontvangen.
Groep 1 is die dag vrij maar, als zij dit willen, mogen zij ook mee doen aan deze actie. Voor kinderen
die niet kunnen schaatsen is er een mogelijkheid om rondjes om de ijsbaan te lopen.
De lengte van de ijsbaan is 330 meter.
Na de herfstvakantie ontvangt u verdere informatie over deze actie.
Omdat wij zelf het vervoer moeten regelen zoeken wij ouders die kunnen rijden. Zij mogen ook
aanwezig zijn in het Thialf stadion.
Wij schaatsen van 11.00 tot 12.00 uur en moeten om 10.45 uur aanwezig zijn.
Binnenkort ontvangt u van Plan Nederland, per email, verdere informatie over deze actie.

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.

Visieontwikkeling
Vorig schooljaar ontstond de behoefte om voor onze school een eigen visie te vormen waarmee we
uiting kunnen geven aan wie we zijn en waar we voor staan. Eén die niet alleen maar de Daltonvisie
aanhangt, maar één die echt bij ons past en ons onderscheidt. Deze visie zou niet alleen door het
team gevormd moeten worden, maar samen met ouders. Daarin is meteen al duidelijk wat er
belangrijk gevonden wordt: betrokkenheid en samenwerken, met als doel om tot iets te komen
waarin onze kinderen zich volledig kunnen
ontwikkelen.
De aftrap werd begin mei gegeven. Op de
ouderavond is er onder leiding van Gea
Wagenmakers gebrainstormd over wat we
nu echt belangrijk vinden op school en voor
onze kinderen. Daaruit zijn een aantal
kernwaarden naar voren gekomen. Daarna
is er een werkgroep opgestart om met deze
kernwaarden aan de slag te gaan. De

werkgroep is gevormd uit ouders van kinderen uit verschillende klassen: Henri Wesselink (vader van
Mees), Nathalie Donker (moeder van Sophie (en Stijn)), Manou Mulder (moeder van Tessa, Mirre en
Jurre) en Marieke van der Wijk-van Pagée (moeder van (Marret, Jesse en) Julia), samen met meester
Koen en juf Nynke, onder begeleiding van Gea Wagenmakers. De eerste bijeenkomst hebben we ons
verdiept in wat er straks wordt verwacht van onze kinderen in de maatschappij van de 21e eeuw en
hebben we naar verschillende onderwijsvormen gekeken. We zijn verder gaan brainstormen met de
kernwaarden die door de ouders tijdens de ouderavond zijn aangedragen en hebben ze tot vijf
speerpunten teruggebracht die de basis zullen gaan vormen voor de visie en het schoolprofiel:






Vertrouwen
Vreugde en plezier
Respect
Veelzijdige ontwikkeling
Zelf ervaren en beleven

Ook het team is op dezelfde manier aan de slag gegaan. Vervolgens hebben meester Koen en juf
Nynke deze speerpunten uitgewerkt en hebben we afgelopen week met de werkgroep ons gebogen
over hoe hier concreet invulling aan gegeven kan worden. Wat vinden we belangrijk terug te zien in
en rond de school, in de lessen, bij de leerkrachten, leerlingen en ouders? Het team zal zich nu eerst
buigen over hetgeen vanuit de werkgroep naar voren is gekomen en de visie vastleggen. Daarna zal
alles verder uitgewerkt worden tot een concreet plan en wordt er ook een nieuw logo voor de school
ontworpen.
Het is een heel mooi proces. En het is ontzettend leuk te merken dat we steeds erg op één lijn zitten,
elkaar aanvullen en stimuleren, zowel leerkrachten als ouders. Het is ook een proces dat we samen
doen, waarin we elkaar enthousiast maken, denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden
en wat energie geeft om er straks invulling aan te geven!
We houden jullie op de hoogte!
Werkgroep Schoolprofiel & ontwikkeling.

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

Weekinfo
I.v.m. de invoering van Klasbord zullen er verschillende berichten vanuit de verschillende 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.

Nieuws van groep 3 en 4
Wist u dat
…………. De kinderen van groep 3 en 4 prachtige spinnenwebben hebben geweven. Zij dit hebben
gedaan onder leiding van Alice, de moeder van Mees. Ook hebben ze samen spinnen
geknutseld. Juf Geesje en de kinderen hebben deze hulp van Alice bij de handvaardigheid
heel erg gewaardeerd!
…………. De kinderen van groep 4 mogen na de herfstvakantie op woendagmorgen tijdens de pauze
op het voorplein mogen spelen samen met de kinderen van groep 5 tot en met 8.
…………..De kinderen van groep 3 heel goed hun best doen bij het lezen en dat we na de
herfstvakantie starten in boekje 3.
…………. Juf Geesje na de herfstvakantie op donderdag haar gespaarde Bapo uren gaat opnemen en
juf Lies dan op donderdag les geeft aan groep 3 en 4.

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.

Ad hoc Kinderkoor
Er is een bijlage van het ad hoc kinderkoor Boijl betreffende de kerstmusical PieKobello.
Helaas is er een foutje in de repetiteitijden geslopen, alle repetities zijn van 16.00 u. tot 16.45 uur!!!
(zie hieronder:

Beste kinderen en ouders,
Na de herfstvakantie beginnen de repetities van de kerst musical PieKobello!
In deze musical vragen de kerstballen, de klokjes en de kaarsjes in de boom zich af wat het
kerstfeest precies inhoudt. De piek denkt dat alles om haar draait en de kinderen hebben een
vaag idee dat het iets met vrede te maken heeft... Tot tante Kathy uit Amerika komt logeren!
De repetities zijn in de kerk van Boijl. We hebben gekozen voor 2 verschillende
repetitiemiddagen om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven mee te doen aan
deze allerlaatste kerstmusical die Minnie en ik zullen organiseren.
Als je wilt en kunt mag je natuurlijk beide middagen komen mee repeteren, noteer de juiste
dagen goed in je agenda omdat er soms een dinsdag of donderdag wordt overgeslagen!!
start liedjes leren en studeren:
dinsdag 31 oktober 16.45 - 17.00 uur
donderdag 16 november 16.45 - 17.00 uur
dinsdag 7 november 16.45 - 17.00 uur
donderdag 23 november 16.45 - 17.00 uur
start musical teksten studeren (met liedjes)
dinsdag 28 november 16.45 - 17.00 uur
donderdag 30 november 16.45 - 17.00 uur
dinsdag 5 december overslaan i.v.m Sinterklaas!! donderdag 7 december 16.45 -17.00
start studeren van de hele musical

Dus vanaf onderstaande data zoveel mogelijk iedereen aanwezig op beide repetitie
middagen
dinsdag 12 december 16.45 - 17.00 uur
donderdag 14 december 16.45 - 17.00 uur
dinsdag 19 december 16.45 - 17.00 uur
vrijdag 22 december Generale uur ?
UITVOERING zondag 24 december 19.00 Boijl
wellicht hebben we op zaterdag 23 december nog een extra voorstelling maar daar is nog
geen locatie van bekend.
Zoals gebruikelijk zijn er géén kosten verbonden bij deelname aan de musical.
Geef asjeblieft even aan welke middag je in ieder geval komt meedoen zodat wij de rollen
goed kunnen verdelen.
Wij hopen dat er weer veel kinderen mee komen doen,weet je nog iemand in je omgeving
die ook graag zingt, neem hem of haar gerust mee!
voor meer informatie of aanmelden of vragen kun je ons bellen of mailen

groetjes Mirjam en Minnie

Mirjam 0612303308 of Minnie 0561421636

Agenda
Wanneer
18 oktober
19 oktober
20 okober
7 november
15 november

Wat
Overleg schoolprofiel
Afsluiting Kinderboekenweek
Start herfstvakantie
Nationaal Schoolontbijt
Schaatsen voor Water

Wie
Werkgroep
Leerlingen,ouders
Kinderen, team
Kinderen, team
Leerlingen

Hoe laat
Vanaf 14.00 uur
14.15 uur
8.30 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:





“Oud Hollandse Spelletjes” (de Tille)
“Vossenjacht in het Spookbos”
Sporttoer Weststellingwerf
Kerstmusical PieKobello

