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Hallo allemaal,
We zijn bij de Bosmuizen begonnen met het thema mensen jij en ik. Bij dit thema beginnen we
heel dicht bij het kind zelf. Bij het eigen lichaam. Hoe zie je eruit? Kijk maar eens in de spiegel.
Weet je waar je knie zit? Weet je waar je arm zit en wat kun je doen met de voeten en armen. We
gaan ook kijken hoe andere kinderen en grote mensen eruit zien. Kijk maar eens goed naar elkaar
en doe elkaar na. We bewegen en praten met ons lichaam.
We knutselen spiegels, tekenen onszelf na, voelen verf met onze voeten en bespreken de
praatplaat.

Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de twee komende weken.
23 sept.
27 sept.
29 sept.
2 okt.
3 okt.

Odin Groen (gr. 4)
Sven van Weert (gr. 2)
Wouter Zuil (gr. 7)
Lieke Schipper (gr. 8)
Timv.d. Veen (gr. 2)

Allemaal VAN HARTE GEFELICITEERD!

Fietssleutel kwijt:
Sophie van groep 4 is haar fietssleutel kwijt. Er zat een paars lipje aan met haar naam, vraag is
natuurlijk of deze er nog steeds aan zit.
Mocht iemand een fietssleutel hebben gevonden dan zou deze van Sophie kunnen zijn.

Parkeren voor de school;
Wij zien nog steeds dat er regelmatig auto’s
geparkeerd staan vóór de school wanneer de
kinderen naar school gebracht worden of worden
opgehaald. Dit heeft al een paar keer geleid tot zeer
gevaarlijke situaties. De kinderen die op de fiets naar
school komen moeten, doordat de auto’s voor school
staan, uitwijken naar het midden van de weg. Dit is
natuurlijk niet wenselijk. Mocht u wel toestemming
van school hebben om uw auto even aan de voorkant
van de school te zetten om uw kind op school te
brengen, dan deze graag voorbij de ingang van de
school parkeren (voor het bos). Alle andere ouders en
verzorgers wordt vriendelijk verzocht om uw auto bop
het parkeerterrein bij het sportveld neer te zetten.
Hieronder staat nog eens omschreven hoe het parkeerbeleid bij onze school is.
De ingang van de groepen 1 t/m 4 is de achteringang (bij het voetbalveld), de ingang van de groepen
5 t/m 8 is aan de voorkant (bij de Boijlerweg). Alle leerlingen die met de auto worden gebracht, lopen
via het voetbalveld naar hun eigen ingang. De leerlingen van groep 5 t/m 8 lopen via het pad aan de
kant van de lokalen naar de ingang van de school. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 komen via
hun ingang (kant voetbalveld) de school in.
Komen de leerlingen op de fiets of lopend, dan komen ze via de Boijlerweg.
Bij het brengen en halen van kinderen is het wenselijk de rust te bewaren in de school.
Haalt u de kinderen op, wacht u dan buiten bij het pad van het voetbalveld. Achter school, bij de
ijsbaan dient u de auto te parkeren.
Vanaf de lantaarnpaal rechts naast de oprit van familie Pijlman (Boijlerweg 86, naast de school) tot
aan de lantaarnpaal bij het bankje voor het begin van het bos mag er niet worden geparkeerd, ook niet
stoppen voor laden en lossen van kinderen. Vanaf de lantaarnpaal voor het bos tot aan de oprit naar
de parkeerplaats mag er laden en lossen plaatsvinden (kiss and go). Ook op de oprit naar het
parkeerterrein en uitwijkhavens is een parkeerverbod.
Parkeren t.b.v. de school vindt plaats buiten deze zone en op het parkeerterrein achter de school.

Vervanging zwangerschapsverlof juf Harriët:
Vanaf de herfstvakantie zal juf Harriët met
zwangerschapsverlof gaan. Dit betekent dat zij vervangen
gaat worden. Juf Esther zal dan, samen met juf Nynke, voor
groep 1 & 2 staan.
Juf Esther werkt dan op maandag, donderdag en vrijdag voor
groep 1 & 2. Op dinsdag zal zij dan in groep 7 & 8 les geven.
Juf Janneke zal, vanaf de herfstvakantie, haar
werkzaamheden weer oppakken. Zij zal de eerste 4 weken
na de herfstvakantie voor drie dagen per week (maandag,
dinsdag en donderdag) lesgeven in groep 5 & 6 en na 4
weken (rond begin december) weer 4 dagen (maandag t/m
donderdag) gaan werken. Voor de twee dagen dat Janneke
niet op school is wordt nog gezocht naar een goede
vervanging.
Juf Geesje zal vanaf de herfstvakantie op donderdag BAPO opnemen en zal die dag dus niet op
school zijn. Die dag wordt zij vervangen door juf Lies.

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 hij/zijt 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.
PS: Tijdens de informatieavond zal ‘Klassenbord” worden gepresenteerd. Dit is een beschermde
Whats App omgeving waarin heel snel en gemakkelijk korte berichten vanuit school kunnen worden
doorgegegeven. Dit maakt de ouderhulplijst en telefoonketen overbodig.

Kinderboekenweek:
Op woensdag 4 oktober start officieel de kinderboekenweek. Omdat een
deel van het team op die dag op werkbezoek is naar een andere school
zullen wij op maandag 2 oktober starten met de kinderboekenweek.
Het thema van deze week is: ‘Gruwelijk Eng”. Wij zullen de
Kinderboekenweek op gepaste wijze openen.
De kinderen mogen die dag allemaal verkleed komen, liefst een beetje
‘eng, griezelig’ (heks, spook of iets dergelijks). Graag wel rekening houden
met
de verschillende leeftijdsgroepen op school (de kleuters moeten zich wel
veilig
voelen!)
In tegenstelling wat er eerder is gemeld en op de kalender staat zal de afsluiting niet op vrijdag 13
oktober plaatsvinden maar op donderdag 19 oktober. U bent op die dag welkom om in de klassen te
kijken wat er gedaan is tijdens de Kinderboekenweek. Vanaf 14.00 uur kunt u in de verschillende
groepen kijken.

Kinderbingo:
In de extra bijlage vindt u informatie over de bingoavond van 6 oktober a.s.

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.

Agenda
Wanneer
25 september
2 oktober

Wat
Zakelijke- en informatieavond
Start Kinderboekenweek

Wie
Ouders, team
Team, leerlingen

Hoe laat
Vanaf 19.30 uur
8.30 uur

5 oktober
9 oktober
11 oktober
18 oktober
19 oktober
20 okober

Stakingsdag (kinderen vrij)
OV vergadering
MR vergadering
Overleg schoolprofiel
Afsluiting Kinderboekenweek
Start herfstvakantie

Team
OV
MR leden
Werkgroep
Leerlingen,ouders
Kinderen, team

Hele dag
19.30 uur
13.30 uur
Vanaf 14.00 uur
14.15 uur

Oud papiercschema 2017-2018
Datum
Ouders, verzorgers
Reserve
tijd
3 oktober
Lars-Finn Vermeeren/Julia
Sven van Weert
13.00 uur
van Wijk
7 november
Luca From/ Julia v.d. Wijk
Isa Russchen
13.00 uur
De nieuwe lijst voor 2017-2018 staat binnenkort in de Weekinfo!

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.

