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Hallo allemaal,
Wij spelen veel spelletjes op de BSO. De kinderen zijn hier heel fanatiek in. We hebben een nieuw
spel gekregen, Spuzzle. Dit spel wordt zowel op het kdv als op
de BSO gespeeld.
Andere favoriete spelletjes zijn: betoverde doolhof,
Statego junior, monopoly junior en Cluedo.
De kinderen vinden het altijd leuk om toneelstukjes en dansjes
op te voeren. Ze oefenen dan vaak in de gang en als ze klaar zijn
mogen de andere kinderen komen kijken. Soms worden ook de
kinderen van het kdv uitgenodigd om te komen kijken.
Wisten jullie dat we soms een echte bios hebben op de BSO?
De kinderen kopen dan een kaartje en wachten tot de zaal is geopend. De kaartjes worden
gecontroleerd en dan mogen de kinderen de zaal in. De lichten gaan uit en de film begint. We
hebben dan ook een echte pauze, dan kunnen de kinderen wat lekkers kopen in het winkeltje.
Het is altijd een groot succes!

De komen de tijd worden er een aantal kinderen 4 jaar, met deze kinderen zijn we al druk aan
het oefenen op de BSO.
Groetjes van de Bosuilen

Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de twee komende weken.
28 nov.

Floor Veenstra (gr. 3)
Julian de boer (gr. 5)

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Actie Zichtbaarheid
Van 27 november t/m 1 december wordt op onze school de
actie ‘Zichtbaarheid’ gehouden.

Je merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker.
Het is belangrijk dat kinderen zich laten zien in het verkeer!
Als ze ‘s ochtends naar school gaan, maar ook wanneer ze
aan het eind van de middag terug komen van een vriendje of
het sportveld. Vaak zijn fietsers slecht zichtbaar door
ontbrekende of slecht werkende verlichting en reflectie.
Soms hebben ze prima verlichting maar wordt deze niet
aangezet!
De kinderen van groepen 5 t/m 8 kunnen op maandag 27 november hun fiets laten controleren op
verlichting en reflectie. Wij hopen dat zoveel mogelijk kinderen hier gebruik van maken!
Fietsplus Noordwolde komt op die dag de fietsen van de kinderen controleren op verlichting en
reflectie. De kinderen krijgen een sticker op hun fiets als deze is goedgekeurd. Mocht de verlichting of
reflectie niet in orde zijn, dan krijgt men een kortingsbon om de verlichting en/of de reflectie bij
Fietsplus te laten repareren of aan te schaffen.
Daarnaast gaan de leerlingen in de klas ook bezig met het onderwerp.
De fiets wordt gecontroleerd op de volgende punten:
- De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht
- Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht
- Er is een losse rode reflector aanwezig aan de achterkant of reflecterend achterlicht
- Witte of gele reflectoren in de spaken of reflectie op de band of velg
- Twee gele/oranje reflectoren op beide trappers.
- Aanbevolen (nog) niet verplicht, witte reflector aan de voorkant van de fiets.
Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat al onze kinderen goed zichtbaar op pad gaan.

Nieuws van groep 3 en 4
Dinsdag gaan de kinderen in groepjes o.l.v. Henri Wesselink bloembollen planten. Het is handig als
de kinderen deze dag laarzen aandoen of meenemen.
Bij ons “bloembollenproject”hoort ook een werkboekje. In het werkboekje gaat een hoofdstuk over de
herfst. Alle kinderen mogen maandag een mooi herfstblad meenemen. Dit herfstblad gaan we op
school drogen en in het werkboekje plakken.

Staking:
Afgelopen week is er wederom een stakingsdag afgesproken met PO in actie en de onderwijsbonden.
Deze stakingsdag is vastgesteld op dinsdag 12 december. De kans bestaat dat ook onze school zal
deelnemen aan deze staking. Ons bestuur staat achter deze acties voor een beter (basis)onderwijs
door werkdrukverlaging, kleinere klassen en eerlijke salariëring voor leerkrachten. Zoals het nu lijkt zal
de school op dinsdag 12 december gesloten zijn en hebben de kinderen die dag vrij. Mochten hierin
nog wijzigingen komen dan houden we u uiteraard op de hoogte.

Schaatsen voor Water
Gisteren hebben de kinderen van onze school
deelgenomen aan de actie ‘Schaatsen voor
Water’ van Plan Nederland. De kinderen
hebben in het Thialf stadion rondjes
geschaatst en gelopen voor betere hygiëne en
schoon drinkwater in Ethiopië.
Er is door de kinderen voor ruim € 1500,- bij
elkaar geschaatst. Een prachtige prestatie.
Wij willen, langs deze weg, alle ouders
bedanken die hebben geholpen met vervoer,
schaatsen aanbinden en kinderen begeleiden
op het ijs!
Op de web-site vindt u de foto’s van deze
activiteit

Parkeren:
Op de zakelijke ouderavond is het ‘probleem’ met het parkeren vóór de school al
even ter tafel gekomen. Helaas zorgt het nog regelmatig voor onveilige situaties bij
het brengen en halen van uw kinderen.
Wij verzoeken u, bij het brengen en ophalen van uw kinderen niet tussen de
groene poppetjes te parkeren!!

Agenda
Wanneer
20 november
28 november
29 november
5 december
13 december
11 december
21 december
22 december

Wat
OV vergadering
Voorlichtingsbijeenkomst VO
MR vergadering
Sinterklaasfeest
Creatieve voorstelling gr. 7 & 8
OV vergadering
Kerstviering
Start kerstvakantie

Wie
OV
Ouders groep 8
MR
Hele school

Hoe laat
19.30 uur
19.30 uur (Noordwolde)
13.30 uur
Hele dag

Groep 8 & belangstellenden

OV
Leerlingen, leerkrachten
Leerlingen, leerkrachten

19.30 uur
Middag/avond
14.15 uur

Oud papierschema 2017-2018
Datum
Ouders, verzorgers
tijd
5 december
Ilse Goettsch/ Jarno van
13.00 uur
Daatselaar
2 januuari
Noëlla Meurs/Tessa Mulder 13.00
6 februari
Julian de Boer/Laura
13.00
Mulder
6 maart
Wessel Slager/Daniël Derks 13.00
Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met Eric Groen.

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.
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