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Beste ouders,
We zijn bij de Bosuilen al helemaal in de kerststemming. We hebben samen met de kinderen de
kerstboom opgetuigd, met kerstmuziek op de achtergrond.

We hebben deze week genoten van de sneeuw. De
kinderen gingen warm gekleed naar buiten. Met scheppen en emmers gingen we naar het
voetbalveld. De kinderen hebben grote sneeuwpoppen en iglo’s gemaakt. De sneeuwballen vlogen
in het rond! Na de sneeuwpret hebben we pannenkoeken gebakken, we hebben ervan gesmuld.
Alle kinderen hebben weer een kerstbriefje mee naar huis gekregen, willen jullie deze zo snel
mogelijk weer inleveren?
Groetjes,
De Bosuilen

Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de twee komende weken.
22 dec.
30 dec.
31 dec.
10 jan.

Emily & Isabella Morgan (gr. 5)
Jayden Betten (gr. 3)
Lisa Jorritsma (gr. 1)
Luca from (gr. 1)

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Juf Geesje:
Juf Geesje wordt morgen geopereerd. Hierdoor zal zij de komende week niet op school zijn. Pas na
de uitslagen n.a.v. de operatie zal duidelijk worden hoe het vervolgtraject eruit ziet. Dit zal pas na de
kerstvakantie bekend worden.
Wij wensen juf Geesje heel veel sterkte in deze moelijke periode en hopen op een voorspoedig
herstel.

Kerststukjes maken:
Op maandag 18 december willen we de kinderen kerststukjes laten maken.
Wat moeten alle kinderen meenemen?
Een bakje (waar het kerststukje in moet), een stuk oase passend in het bakje
(maken we op school wel nat), hulst (veel), groen (conifeer, spar, den, enz.), een
kaars en eventueel versieringen. Dit graag in een plastic zak, voorzien van naam
en groep.

Kerstknutselmiddagen:
Op dinsdag 19 december gaan we weer gezellig kerstknutselen met de hele school. Alle kinderen
worden in groepjes verdeeld en gaan leuke dingen maken. Hiervoor zijn we nog opzoek naar resthout.
Wie heeft er nog wat liggen? Alvast hartelijk dank.

Kerstdiner:
Donderdagavond 21 december vindt ons jaarlijkse Kerstdiner plaats. Vorige week heeft u in de bijlage
van de weekinfo informatie kunnen vinden over dit Kerstdiner. Wij zagen dat nog niet iedereen een
gerecht op de hiervoor bestemde lijsten heeft geschreven. Zou u dit alsnog willen doen?
We beginnen het Kerstdiner altijd met een gezamenlijke opening in het speellokaal. Dit jaar wordt dit
verzorgd door de kinderen van groep 1 en 2. Alle ouders van de kinderen uit groep 1/2 zijn
uitgenodigd om te komen kijken. We starten rond 16.40 uur.

Groep 3 & 4:
Zoals u wellicht gemerkt heeft is groep 3 & 4 een aantal ochtenden ‘gesplitst’. Omdat de akoestiek van
het speellokaal niet geschikt bleek om daar met een groep in te werken, hebben wij ervoor gekozen
om de teamkamer in te richten als (tijdelijk) lokaal voor groep 3.
Omdat wij op 3 ochtenden (en mogelijk 4 ochtenden) twee leerkrachten op deze groepen hebben,
kunnen wij extra aandacht besteden aan beide groepen.
Juf Lies en juf Femke geven les aan deze groepen. Op vrijdag staat juf Lies alleen voor groep 3 & 4.
Wij zijn in overleg met Comprix voor extra leerlingtafeltjes en stoeltjes voor in de klas zodat de
kinderen goed kunnen zitten.

Een zoon voor juf Harriët:
Juf Harriët is afgelopen maandag bevallen van een gezonde zoon. Hij heet Sem
Joop en moeder en kind maken het goed.
Wij wensen juf Harriët, haar man en hun andere zoon veel geluk samen.

Staking:
Afgelopen dinsdag hebben wij gestaakt voor ‘beter basisonderwijs’ met minder werkdruk, kleinere
klassen (of extra handen in de klas) en een eerlijke salariëring. Wij begrijpen dat wij u, als ouders,
hiermee extra hebben belast. Wij hopen dat u begrip kunt hebben voor deze acties. Het gaat per slot
van rekening om beter onderwijs voor uw kind!
Mochten er in de toekomst meer acties volgen, dan brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

Nieuwe touchscreens
Afgelopen vrijdag zijn er op onze school in alle lokalen nieuwe (tijdelijke) touch-sreens geinstalleerd.
De active boards zijn uit de meeste klassen verwijderd. In februari zullen de definitieve touch-screens
geïnstalleerd worden.
In groep 1 & 2 hebben we een verrijdbaar exemplaar gekregen. Deze is ook op andere plaatsen te
gebruiken.

Juf Femke
Hallo allemaal,
Mijn naam is Femke van Zuiden en ik kom vanaf deze week invallen voor juf Geesje in groep
3 en 4. Ik heb deze week al met veel plezier gewerkt in deze groep!
Ik woon in Giethoorn, samen met mijn man en honden. Ik ben sinds 2013 invalkracht bij

Stichting Comprix. In mijn vrije tijd speel ik op hoog niveau darts, ik ben sinds dit jaar
opgenomen in de Nederlandse damesselectie. Als ik niet aan het darten ben, dan lees ik
graag spannende boeken.
Naast het ‘gewone’ lesgeven vind ik het op school leuk om met de leerlingen bezig te zijn
met wetenschap en techniek, muziek en knutselen/handvaardigheid.
In de loop van de periode zullen we elkaar vast beter leren kennen.
Groeten, Femke

Agenda
Wanneer
18 december
19 december
21 december
22 december
8 januari
15 t/m 19
januari
22 t/m 27
januari

Wat
Kerststukjes maken
Kerst crea circuit
Kerstviering
Start kerstvakantie
Weer naar school.
toetsweek

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

Hoe laat
10.30 uur
10.30 uur

Extra toetsweek

Alle leerlingen

‘s morgens

Datum
2 januari
6 februari
6 maart

Middag/avond
14.15 uur
Hele dag
‘s morgens

Oud papiercschema 2017-2018
Ouders, verzorgers
tijd
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.

Volgende week ontvangt u de laatste weekinfo van dit kalenderjaar!

