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Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende weken.
24 maart
25 maart
30 maart

Sofie Lodewijk (gr. 2)
Bowie Peters (gr. 6)
Laura van Sluis (gr. 3)

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Open Dag:
Op woensdag 21 maart staan de deuren van onze school tussen 8.30 uur en 12.30 uur open voor
ouders, familie en belangstellenden. Iedereen mag een kijkje in onze school komen nemen tijdens
deze open dag. Er wordt deze dag gewoon les gegeven door de leerkrachten waarbij u van harte
welkom bent. De koffie staat klaar.
Luizencontrole:
Gisteren en vandaag is er weer een luizencontrole gedaan bij alle kinderen. Er zijn GEEN luizen en/of
neten aangetroffen! Dat is een compliment waard. Wij hopen dat iedereen blijft controleren,
kammen etc. zodat wij ook de volgende keer geen kriebelbeestjes aantreffen!
Veerkieker:
Groep 3 & 4 gaan, in het kader van het Veerkiekerproject
(erfgoededucatie), op dinsdag 27 maart naar museum ’t Kiekhuus in
Wolvega. Het museum herbergt verschillende verzamelingen uit
grootmoeders tijd. Ook is er een volledig ingerichte kruidenierswinkel
en schoolklas aanwezig.
De kinderen worden om 9.00 uur bij het museum verwacht en het
bezoek zal duren tot ongeveer 10.30 uur.
Voor het vervoer van de kinderen worden er nog chauffeurs gezocht. Als u beschikbaar bent kunt u
zich melden bij juf Femke.
Woensdag 27 maart volgt er een gastles van Marjolein Spitteler.
Juf Geesje:
Ondanks dat juf Geesje al een tijdje met ziekteverlof is, waarderen wij haar inzet van afgelopen
periode enorm. Zij heeft ondersteund in groep 3 & 4 en heeft juf Femke ontlast van een aantal
zaken. Wij vinden het heel fijn dat juf Geesje zich, ondanks alles, toch nog zo heeft ingezet voor onze

school. Wanneer de gezondheid van juf Geesje het toelaat zal zij af en toe op school aanwezig zijn.
Wij wensen haar in ieder geval veel sterkte!
PARKEREN:
Ondanks herhaaldelijk verzoeken zijn er nog steeds ouders en bezoekers die hun auto vóór de school
parkeren. Hiermee brengen ze onze kinderen onnodig in gevaar. De kinderen moeten om deze auto’s
heen fietsen en lopen de kans op de weghelft terecht te komen van de tegenliggers. Inmiddels is er
een aanvraag ingediend bij de gemeente om een stop-/parkeerverbod in te voeren op de tijdstippen
dat de school in- en uit gaat.
Wij vragen u nogmaals dringend om de auto’s achter op het parkeerterrein te parkeren wanneer u
uw kind(eren) naar school brengt of ophaalt.
Nieuwe rubriek
“WIST U DAT…………..”
- De juffen en meesters vanaf vorige week woensdag ‘energiek’ voor de
klas staan?
- Juf Femke nu 5 dagen per week bij ons op school werkt?
- Laura Mulder de 1e prijs heeft gewonnen van groep 3 t/m 5? met de
playbackshow?
- Sophie Donker & Emma From de 2e prijs hebben gewonnen?
- Jurre & Morres de aanmoedigingsprijs hebben gewonnen als ‘zware jongens?’
- Julia v.d. Wijk de 1e prijs heeft gewonnen voor kinderen van groep 6 t/m 8?
- Julia Slot de 2e prijs heeft gewonnen als ‘Pink?’
- Laura Boersma en Lieke Tolman de aanmoedigingsprijs hebben gewonnen?
- Alle kinderen die mee hebben gedaan aan de kinderplaybackshow enorm hun best hebben
gedaan?
- De kinderen in groep 7/8 bezig zijn met een eigen stop-motion video?
- De groepen 5 t/m 8 begonnen zijn aan een nieuwe ronde van de creatieve middag?
- Groep 5/6 hele mooie robots heeft gemaakt onder leiding van juf Rianne?
- Groep 5/6 werkt aan het thema ‘boerderij’ met topondernermers?
- De bolletjes, die de kinderen van groep 3 en 4 hebben geplant, opkomen?
- De kinderen van groep 3/4 al heel goed zijn in loco en hier druk mee oefenen?
- Groep 3/4 druk bezig is met leuke paasknutsels?
- Niek en Reza hebben proefgedraaid in groep 1/2?
- Juf Harriët volgende week weer aan het werk gaat?
- Groep 1/2 werkt aan het thema ‘de supermarkt’?
Paddentrek groep 7/8
Op donderdag 22 maart aanstaande gaan de leerlingen van groep 7/8 meehelpen padden te laten
oversteken na hun welverdiende winterslaap. Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders die mee willen
rijden. Het programma duurt van 9.00 uur tot uiterlijk 11.30 uur. Aanmelden kan via Klasbord of bij
meester Dennis.
Pasen
Op donderdag 29 maart organiseren we een paasontbijt op school. En
wat is er fijner dan ontbijten in je pyjama? We verwachten alle
kinderen om 8.30 uur in pyjama op school en starten dan gezamenlijk
met een paasverhaal in het speellokaal. Daarna gaan we genieten van
een heerlijk ontbijt, in de eigen klas. En wat is Pasen zonder
paaseieren zoeken? Voor het eieren zoeken in het bos zijn stevige
schoenen of laarzen aan te bevelen. Voor de kinderen die liever niet
de hele dag in hun pyjama lopen is er gelegenheid om zich om te
kleden na het ontbijt. We maken er een gezellige dag van!

Agenda
Wanneer
20 maart
21 maart
23 maart
27 maart
28 maart
29 maart

Datum
3 april

1 mei
5 juni
3 juli
7 augustus
4 september
2 oktober
6 november
4 december

Wat
Voorstelling Uurcultuur
Open dag
Schoonmaakdag
Weststellingwerf
Veerkieker: bezoek Kiekhuus
Veerkieker gastles Marjolijn
Spitteler
Paasontbijt/eieren zoeken

Wie
Groep 1 & 2
Hele school
Iedereen

Hoe laat

Groep 3 & 4
Groep 3 & 4

9.00-10.30 uur

Alle groepen

‘s morgens

Oud papierschema 2017-2018
Ouders, verzorgers
reserve
Kim van
Mirte de Vries
Nieuwenhoven/Lieke
Schipper
Silke Rook/Niels Boersma
Dustin Daleman
Rick v.d. Veen/Léon Oukes Milan Draaisma
Fennick/ Juan Huisman
Floor Veenstra
Julia Slot/Henry Morgan
Ilse Spijker
Geovanny v. Lingen/Mees
Sophie Donker
Wesselink
Jorrit Jorritsma/Sven Bjorn
??
Vermeeren
Emma From/ ??
??
Ilse Goettsch/Daniël derks
??

10.30 uur Vensterschool
9.00-12.00 uur
Nog niet bekend

tijd

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric Groen:

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.

