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Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende weken.
20 jan.
26 jan.

Angelina van Lingen (gr. 1)
Sophie de Boer (gr. 3)
Sem Spijker (gr. 5

VAN HARTE GEFELICITEERD!
Vakantierooster:
In het vakantierooster dat u in de infokalender vindt staan een paar kleine foutjes.
Het gecorrigeerde vakantierooster treft u hieronder aan.

Vakantierooster 2017-2018
We verzoeken u rekening met onderstaand schema te houden, wanneer u een vakantie plant.
Herfstvakantie:
za.
21-10-2017
t/m
zo.
29-10-2017
Kerstvakantie:
za.
23-12-2017
t/m
zo.
07-01-2018
Voorjaarsvakantie:
za.
24-02-2018
t/m
zo.
04-03-2018
Goede vrijdag/Pasen:
vr.
30-03-2018
t/m
ma.
02-04-2018
Meivakantie:
vr.
27-04-2018
t/m
zo.
13-05-2018
Koningsdag (in de meivakantie) :
do.
27-04-2018
Hemelvaartsdag (in de meivakantie) do.
10-05-2018
Pinksteren :
za.
19-05-2018
t/m
ma.
21-05-2018
Zomervakantie 2018:
za.
21-07-2018
t/m
zo.
02-09-2018
Studiedag personeel:
Op woensdag 7 maart a.s. is er een studiedag voor alle medewerkers van Comprix. Dit betekent dat
alle kinderen die dag vrij zijn en geen school hebben.
Schoolfotograaf:
Op donderdag 8 februari a.s. zal de schoolfotograaf weer langskomen om foto’s
te maken. Net als vorig jaar mogen nu ook broertjes en zusjes op de foto en
zullen er individuele foto’s en groepsfoto’s worden gemaakt. Het is ook mogelijk
om met jongere of oudere broertjes en/of zusjes, die niet op kindcentrum Boijl
zitten, op de foto te gaan.
Over de exacte tijden informeren wij u binnenkort.

Veerkieker project in groep 7/8
Vorig jaar is groep 7/8 op bezoek geweest bij het Koloniehof museum. Daar hebben wij onder andere
iets geleerd over de maatschappij van Weldadigheid. Op dinsdag 9 januari heeft Ilona Vergonet bij
ons op school een les gegeven die hierop aansluit.
De vraag luidt: ‘Wat doen mensen tegewoordig voor de maatschappij?’
Daarnaast hebben de kinderen tips en trucs geleerd over hoe ze het beste een interview in beeld
kunnen brengen. Hier gaan ze de komende weken mee aan de slag, uiteindelijk gaan de kinderen dan
ook een eigen filmpje monteren.

In dit filmpje is voornamelijk aandacht voor vrijwilligers in de buurt. Er worden hiervoor verschillende
interviews afgenomen. Deze interviews worden vervolgens in het filmpje verwerkt. Alle filmpjes
worden naar het Koloniehof museum gestuurd, één van de filmpjes is straks zelfs te zien in het
museum! De kinderen zijn erg enthousiast, we zijn dan ook erg benieuwd naar het eindresultaat.
Wordt vervolgd!
OJP:
Wij hebben van de Oudejaarsploeg van Boijl een Bol.com bon gekregen t.w.v. € 100,-.
Wij zullen dit goed besteden t.b.v. onze leerlingen.
Langs deze weg bedanken wij de leden van de oudejaarsploeg!
Agenda
Wanneer
15-22-29
januari
18 januari
22 t/m 26
januari
29 t/m 2
februari
22-29 januari &
5 februari
29 januari
5-12-19
februari
6 februari
8 februari

Wat
Crea circuit

Wie
Groep 5 t/m 8

Hoe laat
‘s middags

Doe ochtend Technasium
Wolvega
toetsweek

Leerlingen groep 7 & 7

9.00-11.00 uur

Alle leerlingen

‘s morgens

Extra toetsweek

Alle leerlingen

‘s morgens

Lessen programmeren

Groep 1 & 2

‘s morgens

OV vergadering
Crea circuit

OV leden
Groep 5 t/m 8

19.30 uur

Gastles Veerkieker
Schoolfotograaf

Groep 7 & 8
Alle leerlingen, broertjes
& zusjes

‘s middags
‘s morgens

Datum
6 februari
6 maart

Oud papiercschema 2017-2018
Ouders, verzorgers
tijd
Julian de Boer/Laura
13.00
Mulder
Wessel Slager/Daniël Derks 13.00

‘s middags

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

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.

