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Hallo allemaal,
Wat hebben we een leuke ochtend gehad op de
bosmuizen. In pyjama hebben we vanmorgen naar het
Paasverhaal geluisterd en gesmuld van de lekkere
broodjes en eieren.
Nadat we de pyjama hebben verruild voor kleren en
laarzen was het tijd om met de paashaas naar het bos te
vertrekken om opzoek te gaan naar de paaseieren.
Wat hebben de bosmuizen hun best gedaan en wat zijn er veel paaseieren
gevonden. Met een gevuld en eigengemaakt paasmandje hebben we deze gezellige
ochtend afgesloten.
Fijne Paasdagen!
Groetjes de Bosmuizen
_________________________________________________________________________________

Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende weken.
30 maart
12 april
13 april

Laura van Sluis (gr. 3)
Eva Draaisma (gr. 1)
Leon Goettsch (gr. 2)

VAN HARTE GEFELICITEERD!
SCHOOLZAKEN:
Opgave HVO/GVO/Filosofie:
De ouders van de leerlingen die volgend schooljaar in groep 5,6,7 & 8 zitten hebben onlangs een
aanmeldingsformulier ontvangen voor de HVO-GVO en filosofielessen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om de aanmelding van uw kind(eren) z.s.m. door te geven? Uiterlijk 12
april willen wij de aanmeldingen binnen hebben. U kunt de aanmelding doorgeven via het
opgaveformulier of via de mail (directie@deoosterbrink.nl )

De Oosterbrink ontbijt in pyjama met de Paashaas
De kinderen van Basisschool de Oosterbrink in Boijl waren
vlak voor Pasen op hun paasbest! Gekleed in pyjama
begonnen de kinderen de dag met een heerlijk Paasontbijt.
Na het ontbijt werd er met samen de Paashaas fanatiek naar
eieren gezocht in het schoolbos en een potje eitje tik
gespeeld. De winnaar van het spel is Jisse Groen wiens ei als
enige heel bleef. De leerlingen van groep 7 & 8 vonden vorig
jaar dat de eieren te makkelijk waren verstopt. Dat was dit
jaar wel anders! De eieren lagen op moeilijk te vinden plaatsen zodat niet eens alle eieren gevonden
werden! De paashaas kreeg hulp van Mts. van den Berg uit Elsloo, die kosteloos de eitjes verzorgde
voor het Paasontbijt. De paashaas werd door één van de leerlingen beloond met een prachtige
tekening.
Langs deze weg willen wij alle ouders die vanmorgen zo druk in de weer geweest zijn hartelijk
bedanken voor hun enorme inzet en enthousiasme! Zonder hun hulp was deze dag niet zo’n groot
succes geworden!
Project ‘dieren’:
Vanaf dinsdag 3 april gaan we met alle leerlingen van
alle groepen, gedurende 3 weken, werken aan het
project ‘Dieren’. Dit onderwerp is door de
leerlingenraad aangedragen. Het is de bedoeling dat
er 2 keer in de week (op dinsdag & donderdag), in
groepjes gewerkt wordt aan de volgende
onderwerpen:
- Jonge dieren
- Uitgestorven dieren
- Dierentuin dieren
- Amfibieën en reptielen
- Zeedieren.
Leerlingen van alle groepen, door elkaar heen, vormen een groep die aan één van de 5 onderwerpen
gaan werken.
Wij sluiten het project gezamenlijk af met een presentatie waarbij ook u wordt uitgenodigd. Dit zal
plaatsvinden op maandag 23 april tussen 13.30 uur en 14.15 uur.
Koningsspelen:
In tegenstelling wat er op de kalender staat zullen de koningsspelen hier op school plaatsvionden op
vrijdag 20 april a.s. Deze dag zal weer geheel in het teken staan van sport en spel. Op die dag begint
de school gewoon om 8.30 uur en zullen de spelen worden geopend om 9.00 uur.
Om de Koningsspelen in goede orde te laten verlopen zijn wij nog op zoek naar hulpouders! U kunt
zich aanmelden bij meester Dennis of bij de leerkracht van uw kind(eren).
Schoolreisjes:
Wij zijn momenteel druk bezig met het plannen van de komende schoolreisjes. Binnenkort
informeren wij u over de bestemmingen en de data van de verschillende groepen.
Voor het schoolreisje vragen wij een bijdrage per kind:
Groep 1 & 2: € 15,Groep 3 & 4: € 20,Groep 5 & 6: € 25,Groep 7 & 8: € 65,Deze bedragen zijn richtlijnen voor de kosten van de schoolreisjes.
In dit bedrag zijn ook de kosten van de begeleiders meegerekend.

Binnenkort ontvangt u een briefje van de OV met het verzoek om het schoolreisgeld over te maken.

Leerlingenquête:
Eind februari hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 een leerlingenquête ingevuld. Deze enquête
geeft een beeld hoe de leerlingen tegen de school aankijken. De vragen gaan over kwaliteitzorg op
school, het lesaanbod, de onderwijstijd, pedagogisch handelen van de leerkrachten, de manier van
lesgeven, het schoolklimaat, de zorg op school en de veiligheid.
Over het algemeen zijn de leerlingen tevreden over onze school. Zij
geven de school als rapportcijfer een 8,6!
De hoogste scores werden gehaald op:
- Ik vind onze school een goede school
- De juf/meester besteedt aandacht aan hoe we met elkaar
omgaan
- De juf/meester schrijft op het bord wanneer er instructies zijn
- De juf/meester kan goed luisteren
- De juf/meester legt de bedoeling van de lessen uit
- De school ziet er netjes en verzorgd uit
- De kinderen in onze klas gaan leuk met elkaar om
- De juf/meester helpt me als dat nodig is
- Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van pesten of treiteren
- De juf zet in de weektaak wat we gaan doen.
Aandachtspunten zijn:
- Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken
- De juf/meester besteedt aandacht aan muziek
- De juf/meester zegt er wat van als kinderen te laat komen
- De juf/meester laat ons zelf werk kiezen.
Wij nemen deze aandachtspunten mee in ons jaarplan voor komend schooljaar.
De uitkomst van de leerling enquête ligt ter inzage op school.
Hulp ouders:
Wij merken dat het soms erg moeilijk is om ouders te vinden voor excursies, als chauffeurs of als hulp
bij activiteiten.
Wij begijpen dat het soms moelijk voor u is om dit in te plannen. Toch is het voor school belangrijk
dat wij een beroep op u kunnen blijven doen om excursies en bezoekjes aan activiteiten mogelijk te
maken. Afgelopen week moesten wij helaas een excursie voor groep 7 & 8 cancellen omdat er niet
voldoende chauffeurs beschikbaar waren.
Wij hopen dat wij toch excursies, bezoekjes etc. kunnen blijven organiseren en dat er genoeg
‘hulp’ouders zijn om dit mogelijk te maken.
‘Wasouder gezocht’:
Wij zijn op zoek naar een ouder (of opa/oma) die de school sportkeding
wil wassen, na activiteiten zoals schoolvoetbal, avondvierdaagse,
sportdag etc. Hier staat een kleine vergoeding tegenover.

Inspectiebezoek
Op donderdagochtend 17 mei komt de onderwijsinspectie onze school een bezoek brengen. Tijdens
dit themaonderzoek gaan zij bekijken hoe wij het didactisch handelen op onze school vormgeven.
Ondanks dat het niet een uitgebreid onderzoek omvat, telt dit bezoek wel mee voor de
kwaliteitsmeting van onze school.

26 mei a.s. Plantjesmarkt Oosterbrink Boijl van 13.00 tot 16.00 uur
De oudervereniging van De Oosterbrink organiseert op 26
mei as. van 13.00 tot 16.00 uur weer een Plantjesmarkt en
een kindermarkt.
Vanwege het 10 jarig jubileum van de Kinderkei zal de
Kinderkei dit jaar niet deelnemen aan deze dag.
De opzet van de plantjesmarkt is ongeveer het zelfde als vorig
jaar.
De organisatie in handen van de oudervereniging van de
Oosterbrink .Voor het rondbrengen en ophalen van de
bestellijsten en op 26 mei doen we graag een beroep op uw
hulp. U kunt zich opgeven bij Irma of Henny of stuur een
mailtje naar: oosterbrinkplantjesmarkt@gmail.com
Tijdens de plantjesmarkt willen we graag ook koffie/thee etc. met iets lekkers aan kunnen bieden.
Onze vraag aan u is of u net als voorgaande jaren weer een lekkere taart, cupcakes of iets anders
lekkers voor ons zou willen bakken die we dan mogen verkopen.
Bakt u iets lekkers voor ons? Meldt dit dan ook even aan Irma of Henny of per mail aan
oosterbrinkplantjesmarkt@gmail.com. Ook horen we graag wat u van plan bent te maken.
De opbrengst van de plantjesmarkt komt weer geheel ten goede van de kinderen op
De Oosterbrink.
Irma Bakker
Henny Koopman

(OV-lid en moeder van Storm Bakker, groep 2)
( OV-lid en moeder van Laura Mulder, groep 4)

Avondvierdaagse Noordwolde
De avondvierdaagse in Noordwolde wordt dit jaar gehouden van 22 t/m 25 mei.
Zet dit alvast in uw agenda.
De opgaveformulieren met alle informatie worden binnenkort aan de kinderen uitgereikt.
Nieuwe rubriek
“WIST U DAT…………..”
- Juf Femke 2e is geworden bij de West Fries open darts?
- Dat ze 7 & 8 april uitkomt voor het Nederlandse team bij de ‘Four
Nations cup’.
- Juf Harriet weer begonnen is in groep 1 & 2?
- Op woensdag 11 april 2018 het schoolvoetbaltoernooi wordt gehouden in Wolvega?
- De kinderen afgelopen vrijdag de schoolomgeving en het dorp hebben opgeruimd van
zwerfafval?
- Alle kinderen een lekkere appel kregen tijdens de schoonmaakdag?
- Meester Koen afgelopen maandag een ongepland ritje moest maken naar Giethoorn?
- Groep 3/4 dinsdag naar het Kiekhuus is geweest en het erg leuk was?
- Er overal gekleurde eieren in school te vinden zijn?
- Groep 7/8 volgende week een eindmusical gaat kiezen!
- Lisa en Dustin kampioen “eitje-tik” van groep 1&2 zijn ?
- We in groep 1 & 2 ook heerlijk genoten hebben van het lekkere paasontbijt?
INFORMATIE UIT DE GROEPEN:
Groep 7/8
Volgende week woensdag 4 april gaan wij naar het Fries Museum in Leeuwarden. Er wordt daar een
leuk programma voor ons georganiseerd. Na het bezoek aan het museum gaan we ook nog kijken

naar een voorstelling genaamd: ‘Karawane’. Wij zullen pas na 12.30 uur weer terug zijn op school.

Agenda
Wanneer
3 april
4 april
11 april
17 april
18 april
20 april
23 april
25 april
26 april
17 mei
22 mei
22-25 mei
23 mei
26 mei
28 mei
30 mei
26 juni
3 t/m 5 juli
9 juli
11 t/m 13 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli

Wat
Start project ‘dieren’ (tot 23 april)
Voorstelling Uurcultuur & bezoek
Fries museum
Schoolvoetbaltoernooi
MR vergadering
Route 8 eindtoets
Koningsspelen
Afsluiting projectweken
OV vergadering
Overleg werkgroep schoolprofiel
& visie
Start meivakantie t/m 13 mei
Inspectiebezoek
Voorstelling Uurcultuur
Avondvierdaagse
Meesters en juffendag
Plantjesmarkt
OV vergadering
Creatieve voorstelling
Dalton visitatie
Contactmiddag, avond
OV vergadering
Schoolkamp
Doordraai ochtend
Schoonmaakochtend & koffie
uurtje hulpouders
Afscheid groep 8
Laatste schooldag

Datum
3 april

1 mei
5 juni
3 juli
7 augustus
4 september

Wie
Alle groepen
Groep 7 & 8

Hoe laat
9.00 uur
9.45-12.30 uur

Groep 6 t/m 8
MR
Groep 8
Alle groepen
Alle groepen/ouders
OV
Werkgroep

14.45
ochtend
Hele dag
13.30-14.15
19.30 uur
19.30 uur

Iedereen
Team
Groep 3 t/m 6
liefhebbers
Iedereen
OV & iedereen
OV
Groep 3 & 4
Team, leerlingen
Ouders
OV
Groep 7 & 8
Alle leerlingen

14.15 uur
ochtend
Vanaf 11.00 uur
avond
Hele dag
Hele dag
19.30 uur
ochtend
Hele dag
Middag/avond
19.30
Hele dagen
ochtend
ochtend

Groep 8
Iedereen

Middag/avond
ochtend

Oud papierschema 2017-2018
Ouders, verzorgers
reserve
Kim van
Mirte de Vries
Nieuwenhoven/Lieke
Schipper
Silke Rook/Niels Boersma
Dustin Daleman
Fennick Groen/Léon Oukes Milan Draaisma
Floor Veenstra/ Juan
Fennick Groen
Huisman
Julia Slot/Henry Morgan
Ilse Spijker
Sophie Donker/Mees
Geovanny van
Wesselink
Lingen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric Groen: Eric.r.groen@gmail.com

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.

