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Hallo allemaal,
De herfstvakantie zit er weer op. Op de bosmuizen werken we nu met thema herfst.
De blaadjes en eikels vallen van de bomen en op de groep wordt druk geknutseld.
Er zijn egeltjes gekleid, bladeren gestempeld en er worden kleurrijke lampionnen geknutseld.

In de vakantie organiseerde de Kinderkei een spooktocht voor de kinderen van de Kinderkei.
Hieronder een link met het filmpje van deze spannende spooktocht.
https://www.youtube.com/watch?v=7bbSATKWGYM
Tess van het Klooster is grote zus geworden van broertje Bart. Gefeliciteerd papa, mama en Tess.
Hoera! Jorik, Esmee, Tess van het Klooster, Jan Hogeling, Dion en Jan Schlepers zijn jarig geweest.
Gefeliciteerd allemaal. Dion & Jan Schlepers zijn 4 jaar geworden, we wensen jullie veel plezier op
school.

Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de twee komende weken.
4 nov.

Jakub Bachman (gr. 1)

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Schoolplein:
Op zaterdag 21 oktober heeft een grote groep ouders het schoolplein op geruimd en bladvrij gemaakt.
Ook hebben zij de tuintjes geschoffeld. Alles ziet er weer netjes uit. (Vele handen maken licht werk!)
Wij willen deze ouders hartelijk danken en hopen dat wij, aan het einde van de herfst (wanneer al het
blad van de bomen is), nog een keer een beroep op hen kunnen doen.

Nationaal schoolontbijt:
Op dinsdag 7 november a.s. doet onze school mee met het ‘Nationaal
schoolontbijt’. De kinderen hoeven die dag dus niet te ontbijten voordat ze naar
school gaan. Dat doen we gezamenlijk hier op school.
We beginnen gewoon om 8.30 uur en we starten dan met een ontbijt in de klas.
De kinderen hoeven hiervoor geen bord, beker en bestek mee te nemen. Deze
zijn op school aanwezig.

Sinterklaas
Vandaag hebben alle kinderen een verlanglijstje meegekregen naar huis. Het is de bedoeling dat de
verlanglijstjes uiterlijk dinsdag 7 november weer worden ingeleverd. Zo heeft Sinterklaas voldoende
tijd om alle cadeautjes te kopen.

Schaatsen voor Water:
Op woensdag 15 november doen de leerlingen van onze school
mee aan de Nationale scholierenactie “Schaatsen voor Water”
van “Plan Nederland”.
Wij schaatsen van 11.00 tot 12.00 uur en moeten om 10.45 uur
aanwezig zijn in het Thialf stadion. De kinderen moeten zelf
schaatsen meenemen. Hebben ze deze niet zelf, dan kunt u
deze misschien lenen van familie of kennissen. In het uiterste geval is er een mogelijkheid om
schaatsen te huren bij Thialf (kosten € 5,- per paar schaatsen). Mocht u schaatsen willen huren dan
horen wij dit graag uiterlijk woensdag 8 november a.s.!.
mocht u geen schaatsen kunnen lenen of willen huren dan mogen de kinderen rondjes lopen op een
uigezette loopbaan (niet op het ijs).
Voor kinderen die gaan schaatsen zijn het dragen van handschoenen en een muts verplicht!
Voor het vervoer hebben wij nog chauffeurs nodig. Zij mogen aanwezig blijven tijdens het schaatsen.
U kunt u aanmelden bij de leerkracht. Wij vertrekken om 10.00 uur. Chauffeurs graag uiterlijk 9.50 uur
aanwezig (parkeren achter school).
Het kan zijn dat wij iets later terug zijn bij school dan 12.30 uur.
Mochten er kinderen van groep 1 mee willen schaatsen, dan dit graag doorgeven bij juf Nynke
vóór woensdag 8 november.

Gezamenlijk contactmoment:
In de week van 13 t/m 17 november a.s. vinden de eerste 10 minutengesprekken weer plaats op
school. Het onderwerp van het gesprek is de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
Op de volgende momenten kunt u zich aanmelden: maandagmiddag en avond 13 november (alle
groepen), dinsdagmiddag 14 november (alleen groep 5 & 6) en woensdagmiddag 15 november
groep 1 t/m 4 en groep 7 & 8.
Op de schuifwand van het speellokaal hangen vanaf morgenochtend (vrijdag) lijsten waarop u kunt
aangeven wanneer u het gesprek wilt voeren.

Parkeren:
Op de zakelijke ouderavond is het ‘probleem’ met het parkeren vóór de school al
even ter tafel gekomen. Helaas zorgt het nog regelmatig voor onveilige situaties bij
het brengen en halen van uw kinderen.
Wij verzoeken u, bij het brengen en ophalen van uw kinderen niet tussen de
groene poppetjes te parkeren!!

Agenda
Wanneer
7 november
13 t/m 15 nov.
15 november
20 november
28 november
29 november
5 december
11 december
21 december
22 december

Wat
Nationaal Schoolontbijt
Gezamenlijke contactmomenten
Schaatsen voor Water
OV vergadering
Voorlichtingsbijeenkomst VO
MR vergadering
Sinterklaasfeest
OV vergadering
Kerstviering
Start kerstvakantie

Wie
Kinderen, team
Ouders
Leerlingen
OV
Ouders groep 8
MR
Hele school
OV
Leerlingen, leerkrachten
Leerlingen, leerkrachten

Hoe laat
8.30 uur
’s middags, ‘s avonds
11.00-12.00 uur
19.30 uur
19.30 uur (Noordwolde)
13.30 uur
Hele dag
19.30 uur
Middag/avond
14.15 uur

Oud papiercschema 2017-2018
Datum
Ouders, verzorgers
Reserve
tijd
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.

De volgende Weekinfo onvangt u donderdag 16 november a.s.

