EXTRA Weekinfo
Kindcentrum Boijl
10 november 2017
Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang

Boijlerweg 88,
8392 NK Boijl
Tel.0561 - 421926
E-mail:
info@dekinderkei.nl
Website:
www.dekinderkei.nl

Boijlerweg 88,
8392 NK Boijl,
tel. 0561 - 421677
E-mail:
directie@deoosterbrink.nl
Website :
www.deoosterbrink.nl

Sinterklaas:
Op dinsdag 5 december zal Sinterklaas weer een bezoek brengen aan onze school.
Groep 1 t/m 4 zijn die dag om 12.00 uur vrij en mogen dan naar huis.

Actie Zichtbaarheid
Van 27 november t/m 1 december wordt op onze school de
actie ‘Zichtbaarheid’ gehouden.

Je merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker.
Het is belangrijk dat kinderen zich laten zien in het verkeer!
Als ze ‘s ochtends naar school gaan, maar ook wanneer ze
aan het eind van de middag terug komen van een vriendje of
het sportveld. Vaak zijn fietsers slecht zichtbaar door
ontbrekende of slecht werkende verlichting en reflectie.
Soms hebben ze prima verlichting maar wordt deze niet
aangezet!
De kinderen van groepen 5 t/m 8 kunnen op maandag 27 november hun fiets laten controleren op
verlichting en reflectie. Wij hopen dat zoveel mogelijk kinderen hier gebruik van maken!
Fietsplus Noordwolde komt op die dag de fietsen van de kinderen controleren op verlichting en
reflectie. De kinderen krijgen een sticker op hun fiets als deze is goedgekeurd. Mocht de verlichting of
reflectie niet in orde zijn, dan krijgt men een kortingsbon om de verlichting en/of de reflectie bij
Fietsplus te laten repareren of aan te schaffen.
Daarnaast gaan de leerlingen in de klas ook bezig met het onderwerp.
De fiets wordt gecontroleerd op de volgende punten:
- De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht
- Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht
- Er is een losse rode reflector aanwezig aan de achterkant of reflecterend achterlicht
- Witte of gele reflectoren in de spaken of reflectie op de band of velg
- Twee gele/oranje reflectoren op beide trappers.
- Aanbevolen (nog) niet verplicht, witte reflector aan de voorkant van de fiets.
Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat al onze kinderen goed zichtbaar op pad gaan.

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.
Voor kinderen die gaan schaatsen zijn het dragen van handschoenen en een muts verplicht!
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.
Het is de bedoeling dat alle kinderen van groep 2 t/m 8 meegaan naar de ijsbaan!

Staking:
Afgelopen week is er wederom een stakingsdag afgesproken met PO in actie en de onderwijsbonden.
Deze stakingsdag is vastgesteld op dinsdag 12 december. Ook onze school zal meedoen aan deze
staking. Ook ons bestuur staat achter deze acties voor een beter (basis)onderwijs door
werkdrukverlaging, kleinere klassen en eerlijke salariëring voor leerkrachten. Zoals het nu lijkt zal de
school op dinsdag 12 december gesloten zijn en hebben de kinderen die dag vrij. Mochten hierin nog
wijzigingen komen dan houden we u uiteraard op de hoogte.

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.
De intekenlijst zijn inmiddels verwijderd. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u dit alsnog doen,
zou u dan contact op willen nemen met de leerkracht van uw kind?

Nieuws van groep 3 en 4
Afgelopen dinsdag werd er een grote doos van
bulbs4kids bezorgd. In deze doos zitten 600
bloembollen (200 tulpen, 200 narcissen, 100
krokussen en 100 blauwe druifjes). De kinderen gaan
in groepjes o.l.v. Henri Wesselink op dinsdag 21
november de bloembollen in de perken van school
planten. Zo hopen we dat het in het voorjaar een
vrolijk en kleurrijk geheel is rondom school. Ook is er
voor elk kind een werkboekje. Zo hebben we veel
ingrediënten voor een educatieve en leuke
bloembollenbelevenis. In de volgende weekinfo volgt
ons eerste verslag over de bloembollen.

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

Wat
Gezamenlijke contactmomenten
Schaatsen voor Water
OV vergadering
Fietsverlichtingscontrole
Voorlichtingsbijeenkomst VO
MR vergadering
Sinterklaasfeest
OV vergadering
Mogelijke stakingsdag
Kerstviering
Start kerstvakantie

Wie
Ouders
Leerlingen
OV
Leerlingen groep 5 t/m 8
Ouders groep 8
MR
Hele school
OV
Hele school
Leerlingen, leerkrachten
Leerlingen, leerkrachten

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

Oud papiercschema 2017-2018
Datum
Ouders, verzorgers
tijd
5 december
Ilse Goettsch/ Jarno van
13.00 uur
Daatselaar
2 januuari
Noëlla Meurs/Tessa Mulder 13.00
6 februari
Julian de Boer/Laura
13.00
Mulder
6 maart
Wessel Slager/Daniël Derks 13.00
Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met Eric Groen.

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.

