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Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende weken:
Door een vergissing is in de laatste info is dit onderwerp niet in de weekinfo terecht gekomen.
Daarom zetten wij hieronder alle jarigen van de maand september.
4 sept.
Juf Janneke
5 sept.
Mirte de Vries (gr. 1)
9 sept.
Yannick de Lang (gr. 1)
10 sept.
Rick v.d. Veen (gr. 4)
13 sept.
Milan Oostra (gr. 1)
14 sept.
Jarno van Daatselaar (gr. 4)
16 sept.
Jeffrey Betten (gr. 5)
19 sept.
Emma From (gr. 4)
20 sept.
Léon Oukes (gr. 7)
23 sept.
Odin Groen (gr. 4)
27 sept.
Sven van Weert (gr. 2)
29 sept.
Wouter Zuil (gr. 7)

Allemaal VAN HARTE GEFELICITEERD!
Opbrengst plantjesmarkt 2017
Kort voor de zomervakantie hebben we de laatste facturen ontvangen met betrekking tot de
plantjesmarkt. We kunnen nu dan ook meedelen dat de plantjesmarkt in mei van dit jaar een
totaalbedrag heeft opgeleverd van € 1.000,-- Wederom een prachtig resultaat.
Een eerste bestemming voor het bedrag is al gevonden.
De Oosterbrink wil ook een bijdrage leveren aan een beter milieu en we hebben besloten dat we geen
plastic wegwerp borden en bekers meer willen gebruiken.
Er worden daarom mepal borden en bekers en rvs bestek aangeschaft.
Wellicht kunt u met ons helpen om mee te werken aan een beter milieu door ook eens kijken of u de
pauzehap van uw kind milieuvriendelijker kunt verpakken? Zo verkleinen we samen de afvalberg en
dragen bij aan een beter milieu .

Juf Geesje
Afgelopen woensdag was het groot feest op school. Juf
Geesje was op 1 augustus 40 jaar juf op onze school en dit
heugelijke feit hebben wij woensdag 13 september gevierd.
’s Morgens werd juf Geesje verrast met een heerlijk ontbijtje bij
haar thuis.
Na het ontbijt werd zij opgehaald door een prachtige oude
legerjeep waarmee zij naar school werd gebracht. Op het
schoolplein stonden alle kinderen, een aantal ouders en een
aantal oud collega’s juf Geesje op te wachten.

Daarna hebben we met z’n allen in het speellokaal herinneringen opgehaald, gezongen, cadeautjes
gegeven en een heerlijk gebakje met de afbeelding van de juf gegeten. Voor juf Geesje was het een
hele bijzonderen dag die zij niet snel zal vergeten. Wij hopen dat juf Geesje nog heel lang bij ons op
school blijft.
De foto’s van deze dag kunt u terug vinden op de web-site.

Zakelijke ouderavond en informatieavond:
Maandag 25 september zal de Zakelijke Ouderavond worden gehouden. Op deze avond zal de
Oudervereniging De Oosterbrink u een overzicht geven van het afgelopen jaar.
Na het zakelijke gedeelte van de avond volgt de Informatieavond.
Elk jaar organiseert de leerkracht van uw kind een informatie-avond voor alle ouders. Tijdens deze
avond vertelt de leerkracht wat de leerlingen gaan doen/leren en hoe hij of zij dat allemaal gaat
organiseren. Ook wordt er informatie uitgewisseld over alles wat met die groep te maken heeft.
Op maandag 25 september worden ALLE ouders van de school uitgenodigd om te komen.
Om 19.30 uur beginnen we met het ‘zakelijke gedeelte’ vervolgens begint om 20.00 uur, ronde 1 van
de informatieavond. U gaat naar het lokaal van uw kind (of 1 van uw kinderen) en daar legt de
leerkracht van uw kind(eren) uit waar het dit jaar met de groep aan gaat werken en vertelt de
informatie die u hoort te weten over die groep.
Om 20.45 uur is dit afgelopen en begint ronde 2, u kunt dan naar de leerkracht van uw andere
kind(eren) gaan. Om 21.30 uur is de avond afgelopen en sluiten we de avond met een hapje en
drankje af in de gemeenschapsruimte, tot 22.00 uur. Kunt u niet, meldt u zich dan af bij de leerkracht
van uw kind.
Tijdens de zakelijke ouderavond vindt de verkiezing van de OV-leden plaats.
Ieder ouder met kinderen op de Dalton basisschool de Oostersbrink is bevoegd zichzelf kandidaat te
stellen.Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar Anita Meurs en Irma Bakker.
Wanneer er ouders of verzorgers zijn die het OV team willen versterken kunnen ze zich aanmelden bij
Koen of bij een van de OV leden. Dit kan tot een uur voor de zakelijke ouderavond.
Nieuws van groep 2 en 3
Op woensdagochtend gaan de kinderen van groep 3 nog even lekker een uurtje bij juf Nynke en groep
2 spelen/werken. Zo versoepelen we de overgang van groep 2 naar groep 3. Tijdens dit uur gaan de
kinderen van groep 3 ook hun “geleerde” kennis delen met de kinderen van groep 2. Hiermee beklijft
de stof nog beter en maakt groep 2 kennis met de leerstof van groep 3. Het is de bedoeling dat er
wekelijks een up-date komt uit de groepen 1 tot en met 4.
Sportclinic atletiek
De kinderen van groep 3 en 4 hebben in het kader van Rondje Lindewijk een gastles gehad van
Buurtsportcoach Karen Douwsma. Ze hebben ook een flyer Rondje Lindewijk meegekregen naar huis.

Stakingsdag 5 oktober a.s.
U heeft het vast wel vanuit de media vernomen maar op donderdag 5
oktober a.s. zal er een landelijke staking zijn van onderwijzend personeel
in het basisonderwijs.
Deze landelijke actie, voor een flinke investering in het basisonderwijs, is
een vervolg op de actie van 27 juni j.l. Deze investering houdt in: kleinere
klassen, meer handen in de klas, een eerlijk salaris voor leerkrachten in het
basisonderwijs. Ons bestuur ondersteunt deze actie van harte!.
Om ook als school deze actie te ondersteunen is de school 5 oktober a.s. de gehele dag gesloten.
De kinderen hebben die dag een dag vrij. Wij hopen dat politiek Den Haag gehoor geeft aan de
wensen vanuit het PO (primair onderwijs) voor betere werkomstandigheden, eerlijke salariëring kortom
een beter onderwijs voor onze kinderen.

Nieuws van het adhoc kinderkoor Boijl
Hallo kinderen en ouders,
De scholen zijn weer gestart en het 'gewone' leven is weer begonnen, hoop dat iedereen een fijne
zomer heeft gehad.
Voor diegene die (weer) wil zingen hebben wij, Minnie en Mirjam, 3 projecten komend seizoen, en

wel: 2017
23 sept. middagrepetitie, we studeren 2 liedjes in en 24 sept. uitvoering, startzondag in Elsloo, over
twee weken!!
2017 Vanaf 2 nov. t/m 21 dec. 8 repetities
KERSTMUSICAL. Uitvoering 24 december
Boijl
2018
17 febr. avond CONCERT,18 febr. MATINEE
in de Meenthe te Steenwijk.(16/2 generale)
The Swinging Stones is het dameskoor waar
Mirjam dirigent van is. Het koor geeft een
groot concert in februari 2018 in de RABO-zaal in de Meenthe in Steenwijk. Naast het optreden van
het koor, verzorgt dansschool Sportiin ook optredens. Ik , Mirjam,zou het geweldig leuk vinden om
met het adhoc 'kinderkoor' op te treden.
Wie wil en kan (en mag) meedoen met dit concert??

Dus drie projecten waarvoor wij jullie medewerking vragen,
Laat ons aub weten of je geïnteresseerd bent en wilt meedoen
en .....met welk project, of misschien wel alle projecten??
Informatie over de musical en de concerten in Steenwijk volgt tzt.
Hartelijke groet Mirjam en Minnie

Mirjam 0612303308
Minnie 0561421636

Agenda
Wanneer
14 september
15 september
15 september
25 september

Wat
MR vergadering
Start HVO/GVO/Filosofielessen
Sportdag groep 8 leerlingen
Zakelijke- en informatieavond

Oud papiercschema 2017-2018
Datum
Ouders, verzorgers
3 oktober
Lars-Finn Vermeeren/Julia
van Wijk
7 november
Luca From/ Julia v.d. Wijk

Wie
MR leden
Groep 5 t/m 8
Groep 8
Ouders, team

Hoe laat
14.45-16.45 uur
9.30-10.15 uur
Hele dag
Vanaf 19.30 uur

Reserve
Sven van Weert

tijd
13.00 uur

Isa Russchen

13.00 uur

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

Als extra bijlage treft u o.a. de notulen van de zakelijke ouderavond van vorig jaar en
de agenda voor de zakelijke ouderavond op 25 september a.s.

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.

