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

Wouter Zuil (gr. 7)
Lieke Schipper (gr. 8)
Timv.d. Veen (gr. 2)
Julia v.d. Wijk (gr. 8)
Meester Koen

Allemaal VAN HARTE GEFELICITEERD!

Leerlingenraad:
Hallo allemaal wij gaan iets vertellen over de leerlingenraad.
Jeffrey Betten (groep 5) zit in de leerlingenraad omdat hij een heel leuk
liedje had geschreven, Isa Blum (groep 6) zij werd gekozen voor de
leerlingenraad omdat ze heel veel leuke ideeën had, Lieke Tolman
(groep 7) zij is er ingekomen omdat zij heel goed dingen kan oplossen,
Tessa Mulder (groep 8) werd gekozen omdat ze goed kan luisteren
naar andere kinderen en Julia van der Wijk (groep 8) werd gekozen
omdat ze creatief is. Deze kinderen zitten in de leerlingenraad. Wij
hebben ongeveer 1 keer in de 4 weken vergadering dan komen alle
vragen bij elkaar en gaan we ze behandelen.
Groetjes de leerlingenraad!

Luizencontrole:
Afgelopen week zijn de kinderen weer gecontroleerd op luizen. Goed nieuws: er
zijn nauwelijks meer luizen geconstateerd. Wel zijn er nog neten gevonden. Het
advies is dan ook om vooral te blijven kammen. Verder is het verzoek om de
meisjes met lang haar te voorzien van een staart of vlecht. Liever het haar NIET
los dragen.
Voor vragen kunt u terecht bij Claudia Bambacht

Oud papier:
Beste ouders,
Wist u dat oud papier met dit jaar een bedrag van een dikke 5,3 duizend euro de grootste externe
inkomstenbron is van de school? Dit geld wordt benut voor extra lesmaterialen, bibliotheekboeken,
excursies, etc.
Enfin... Het is een te grote bron van inkomsten om te laten schieten.

Alleen is daar inzet van u als ouder(s)/verzorger(s) nodig om aanspraak op deze geldstroom te
kunnen blijven maken.
Om die reden lijkt het ons niet meer dan redelijk dat wij zo nu en dan een beroep op uw tijd en
inzet doen.
Bij de recente 10-minutengesprekken hebt u de kans gekregen om uw voorkeur kenbaar te maken op
het formulier.
Daarin zijn we echter wat tekort geschoten doordat de ouders die in de middag een afspraak hadden
dit formulier gemist hebben.
Daarom mijn vraag aan u om -wanneer dat nog niet is gebeurd- uw keuze alsnog bij mij kenbaar te
maken.
We zullen zoveel mogelijk rekening trachten te houden met uw voorkeuren bij het indelen.
Let wel! Wanneer iedereen zijn aandeel hierin heeft, volstaat het met 1x per 2 jaar oud papier rijden.
Met de inmiddels opgegeven namen kunnen we voorzichtig concuderen dat we krap zitten met de
bezetting bij de routes die in de wintermaanden 's middags worden gereden.
Daarom ook mijn oproep aan diegenen die zich voor een avondroute hebben ingeschreven maar ook
geen problemen hebben om dit in de middag te doen, om dat ook even bij mij kenbaar te maken.
Met vriendelijke Groet.
Eric Groen,
Eric.r.groen@gmail.com

Weekinfo volgende week:
I.v.m. de stakingsdag en de afwezigheid van de directeur op woensdag, donderdag en vrijdag zal er
volgende week donderdag geen Weekinfo verschijnen! De volgende weekinfo ontvangt u op
donderdag 12 oktober.

Nieuws van groep 3 en 4
-

-

-

-

Tijdens de kinderboekenweek wordt er veel aandacht gegeven aan leespromotie. Alle
kinderen van groep 3 en 4 mogen volgende week hun lievelingsboek (voorzien van hun naam)
meenemen naar school. We gaan hiermee een leeshoekje inrichten in de klas.
Dinsdagmorgen 10 oktober gaan we in ook het kader van de Kinderboekenweek naar de bieb
In Wolvega. We krijgen daar een presentatie. Wie van de ouders zou voor het vervoer
kunnen zorgen? U kunt zich opgeven bij juf Geesje.
Woensdag 4 oktober is juf Geesje afwezig. Zij gaat samen met juf Janneke, juf Nynke en
meester Koen op bezoek naar de Sterrenschool in Zevenaar. Juf Suzanne Nederveen
vervangt haar deze ochtend.
Alle kinderen van groep 3 krijgen morgen(vrijdag 29 sept.) een kopie van kern 1 Veilig en Vlot
mee naar huis, zodat zij de woordrijen ook thuis kunnen oefenen.
Wij gaan volgende week ook meedoen aan een kleurwedstrijd van het DAC te Noordwolde.

Zakelijke ouderavond & informatieavond:
Afgelopen maandag heeft de zakelijke ouderavond en de informatieavond plaatsgevonden. Ondanks
dat de opkomst toch wel wat tegenviel waren er wel aardig wat ouders aanwezig.
 Tijdens de informatieavond is ‘Klasbord’ geïntroduceerd. Klasbord is een communicatietool
voor het onderwijs.
 Als leerkracht of school kun je ouders & betrokkenen
gemakkelijk op de hoogte houden binnen een
afgesloten & veilige omgeving.
 Klasbord is een afgeschermde omgeving en dat is
wel zo fijn! Om een klas te kunnen volgen heb je als
volger de unieke klascode nodig en goedkeuring van
de leerkracht.
 Klasbord maakt de communicatie tussemn school en thuis leuk, gemakkelijk en veilig.
 Kijk voor meer informatie op www.klasbord.nl
Alle aanwezige ouders hebben inmiddels de unieke klascode ontvangen.
Binnenkort zal er extra informatie over klasbord te vinden zijn in de Weekinfo.
Klasbord maakt de ouderhulplijst en telefoonbomen onnodig.

Er zijn inmiddels al een aantal berichtjes vanuit de verschillende groepen, via Klasbord, verspreid.
Verder lag het jaarverslag van de MR ter inzage tijdens die avond. Omdat niet iedereen aanwezig was
is het jaarverslag, als extra bijlage, toegevoegd bij deze weekinfo.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR Manou Mulder.

Schooltuintjes:
Enige tijd geleden is er in de weekinfo en op de facebookpagina van Boijl een oproepje geplaatst voor
een vrijwilliger die mee zou kunnen helpen met de tuintjes.
N.a.v. deze oproep hebben zich twee mensen gemeld die wel willen helpen met de tuintjes. Martine
Kleinhoven, een oud leerling van onze school en Wietske Dijkstra.
Martine heeft vorige week al een begin gemaakt met het opruimen van de tuin van groep 1 & 2 en met
Wietske zijn afspraken gemaakt.
Wij zijn erg blij dat we twee mensen hebben gevonden.

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.

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.
In de extra bijlage treft u een brief van ons bestuur aangaande de stakingsdag.

Agenda
Wanneer
2 oktober
5 oktober
9 oktober
11 oktober
18 oktober
19 oktober
20 okober

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

Wie
Team, leerlingen
Team
OV
MR leden
Werkgroep
Leerlingen,ouders
Kinderen, team

Hoe laat
8.30 uur
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/Lisa
Sven van Weert
13.00 uur
Jorritsma
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.




Naast deze weekinfo treft u de volgende extra bijlagen aan:
De week van de Opvoeding
Memo vanuit Comprix, betreffende de staking op 5 oktober
MR jaarverslag 2016-2017

