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Hallo allemaal,
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land. Wij zijn druk bezig met het thema Sinterklaas.
We oefenen sinterklaasliedjes, maken kleurplaten en knutselen laarsjes. De kinderen hebben al mooie pietenmutsen
of mijters gemaakt voor wanneer Sinterklaas ons een bezoekje komt brengen.
In de verkleedhoek verkleden de kinderen zich als pieten en oefenen ze om net als echte pieten over de daken te
lopen. Als beloning krijgen ze een pietendiploma.

Groetjes de Bosmuizen

Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de twee komende weken.
5 dec.
7 dec.

Sinterklaas
Bente Rook (gr. 4)

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Web-site:
Zoals u wellicht heeft gezien is onze school web-site vernieuwd. Binnen Comprix zijn alle web-sites
van de scholen, middels dezelfde opzet, vernieuwd. De web-site is nu toegankelijker en
gebruiksvriendelijker geworden.
Zie: www.deoosterbrink.nl

Schoolbibliotheek
Maandag 4 december moeten alle schoolbiebboeken worden ingeleverd!!!!
De schoolbiebkast wordt volgende week omgewisseld. Maandag 11 december worden er weer
boeken uitgeleend en hebben we een andere kast met een hele voorraad nieuwe boeken.

Schaatsen voor water:
Op woensdag 15 november hebben de kinderen geschaatst
voor water. De kinderen hebben zich enorm ingezet om zoveel
mogelijk rondjes te schaatsen en te lopen voor het goede doel:
Schoon drinkwater en betere hygiëne in Ethiopië.
Met trots kunnen we zeggen dat de kinderen uiteindelijk €
1750,- bij elkaar hebben gelopen en geschaatst. Een prachtig
resultaat!
Langs deze weg willen wij alle ouders die geholpen hebben en
die hebben gereden hartelijk bedanken voor hun inzet.
Foto’s van deze activiteit kunt u vinden op onze (vernieuwde) web-site.

Sinterklaas aankomst om 8.15 uur op 5 december
Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten op de Oosterbrink, en bij de
Bosmuizen. Wij ontvangen hem met zijn Pieten op het parkeerterrein.
Auto’s die voor 7.45 u. komen mogen alleen zo dicht mogelijk tegen de tennisbaan
parkeren. Als dit vol is dan mag er voor deze keer langs de weg worden geparkeerd.
De ingang van het parkeerterrein wordt afgezet om de Sint ruim baan te geven voor
de aankomst.
Sinterklaas gaat eerst bij de Bosmuizen op bezoek, daarna bij groep 1/2, 3/4, 5/6 en
7/8.
De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 zijn om 12.00 uur vrij.
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 zijn gewoon om 14.15 uur vrij.

Staking:
Een aantal weken geleden is er wederom een stakingsdag afgesproken met PO in actie en de
onderwijsbonden. Deze stakingsdag is vastgesteld op dinsdag 12 december. Ook onze school zal
waarschijnlijk meedoen 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.

Korfbal en kleutergym bij ODIS Elsloo.
Korfbal: Sinds kort heeft ODIS uit Elsloo weer een korfbalgroepje
voor Fjes (groep 3-4). Dit groepje heeft elke vrijdag training in de
gymzaal bij de KJ Dijkstraschool van 15.45 - 16.30. Belangstelling
hiervoor en voor nadere informatie: neem contact op met Rina
Burgsteden: tel. 0561 421791.
Kleutergym: ODIS heeft al een wat langere tijd een kleutergymgroep, voor kinderen van groep 1-2-3,
vrijdagmiddag van 14.45-15.30
Ook hier: voor meer informatie: Rina Burgsteden.

Creatieve voorstelling groep 7/8
Op woensdag 13 december 2017 geeft groep 7/8 een voorstelling voor ouders van 11.45 uur tot
12.15 uur. Bij deze bent u van harte uitgenodigd. Wij hopen u allemaal te zien!

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
5 december
11 december
13 december
12 december
21 december
22 december
8 januari
15 t/m 19
januari
22 t/m 27
januari

Wat
Sinterklaasfeest
OV vergadering
Creatieve voorstelling gr. 7 & 8
Mogelijke stakingsdag
Kerstviering
Start kerstvakantie
Weer naar school.
toetsweek

Wie
Hele school
OV
Leerlingen, ouders
Hele school
Leerlingen, leerkrachten
Leerlingen, leerkrachten
Hele school
Alle leerlingen

Hoe laat

Extra toetsweek

Alle leerlingen

‘s morgens

Datum
5 december
2 januari
6 februari
6 maart

Hele dag
19.30 uur
11.45
Hele dag
Middag/avond
14.15 uur
Hele dag
‘s morgens

Oud papiercschema 2017-2018
Ouders, verzorgers
tijd
Ilse Goettsch/ Jarno van
13.00 uur
Daatselaar
Noëlla Meurs/Tessa Mulder 13.00
Julian de Boer/Laura
13.00
Mulder
Wessel Slager/Daniël Derks 13.00

De nieuwe lijst voor 2017-2018 staat binnenkort in de Weekinfo!

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.

De volgende Weekinfo onvangt u donderdag 13 december a.s.

