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Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:

Jarigen van de twee komende weken.
22 dec.
30 dec.
31 dec.
10 jan.

Emily & Isabella Morgan (gr. 5)
Jayden Betten (gr. 3)
Lisa Jorritsma (gr. 1)
Luca from (gr. 1)

VAN HARTE GEFELICITEERD!
Groep 1 & 2
Zoals het zich nu laat aanzien zal juf Esther van Zwol, na de kerstvakantie, niet starten in groep 1 & 2.
Vanaf de kerstvakantie zal er een nieuwe juf voor groep 1 & 2 staan, naast juf Nynke. De nieuwe juf is
een bekende van school, namelijk Natascha van Nieuwenhoven-Menger, de moeder van Kim uit
groep 7. Zij zal juf Harriët vervangen totdat deze terugkomt van zwangerschapsverlof. Juf Natascha
zal op maandag, donderdag en vrijdag werken. Wij wensen juf Natascha een fijne tijd bij ons op
school. Juf Keja zal a.s. vrijdag voor het laatst op onze school zijn. Wij danken juf Keja voor haar inzet
van de afgelopen weken.

Miranda:
Miranda Stoevelaar uit groep 3 zal, na de kerstvakantie, op een nieuwe school starten. Zij gaat naar
SBO Reestoeverschool in Meppel.
Wij wensen haar een hele fijne tijd op haar nieuwe school.

Nieuwe leerlingen:
In groep 1 is Sil van Sluis gekomen. Sil is het broertje van Laura uit groep 3. Na de kerstvakantie
zullen Jasper van Nieuwenhoven en Lenn Akkerman bij ons op school komen in groep 1.
Wij wensen deze leerlingen een fijne en leerzame tijd bij ons op school.

Juf Femke
Juf Femke uit groep 3 & 4 is afgelopen weekend tweede geworden van de Nederlandse
kampioenschappen Darts voor vrouwen. Wij feliciteren juf Femke met deze geweldige prestatie!

Kerstversiering:

Een aantal ouders hebben afgelopen week de school versierd met prachtig nieuwe kerstmaterialen.
Het ziet er zeer feestelijk en sfeervol uit. Via deze weg willen wij de desbetreffende ouders bedanken.

Kerststukjes en kerstcircuit
Afgelopen maandag hebben de kinderen weer prachtige kerststukjes gemaakt. Dinsdag hebben we
een kerstcircuit gedaan met de hele school. Alle kinderen hebben mooie dingen gemaakt en op deze
manier stimuleren we het samenwerken tussen alle leeftijdsgroepen. Het was een gezellige dag! Deze
activiteiten kunnen we niet organiseren zonder de hulp van ouders. Dus bij deze nogmaals bedankt
voor de hulp! Meer foto’s zijn te vinden op de site.

Schoolprofiel en visie
De werkgroep die zich bezig houdt met het formuleren van een nieuw schoolprofiel en een nieuwe
visie hebben, samen met het team, afgelopen periode de nodige belangrijke stappen gemaakt. Dit
onder begeleiding van Gea Wagemakers van Noorderwijs. De nieuwe visie is inmiddels geformuleerd
en momenteel wordt gewerkt aan de manier waarop wij deze visie vorm gaan geven binnen onze
school en hoe we dit in de praktijk vorm gaan geven. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw schoollogo
die een relatie heeft met deze nieuwe visie.
De komende periode zullen wij een aantal zaken gaan uitproberen in de praktijk. Zo zal er vanaf
januari een creatief circuit georganiseerd worden voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 (zie hieronder).
Vanaf begin april zullen wij een project gaan organiseren voor alle leerlingen van onze school. Tijdens
deze projectperiode zal er schoolbreed aan een bepaald thema gewerkt worden en zal dit afgesloten
worden met een presentatie. U zult hier t.z.t. verder over worden geïnformeerd.
Daarnaast zijn wij bezig om te onderzoeken hoe wij onze school op een andere manier kunnen
inrichten om zo tegemoet te komen aan het onderwijs dat toekomstgericht en eigentijds is. U zult
hierover t.z.t. verder geïnformeerd worden.
In maart is er een ‘open dag’ op onze school (en alle andere scholen van Comprix). Wij willen deze
dag gebruiken om u, als ouders nader kennis te laten maken met de Kanjertraining zoals wij die op
onze school vormgeven.

Creatief circuit groep 5 t/m 8
Op maandag 15 januari 2018 starten wij met een creatief circuit voor groep 5 t/m groep 8. Het circuit
bestaat uit 6 verschillende opdrachten/workshops. Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders die kunnen
en willen helpen op één of meerdere maandagen.
Voor de volgende onderelen/workshops zoeken wij nog hulp
- Koken
- Timmeren
- Knutselen
Het creatieve circuit vindt plaats op de volgende data van 13.00 tot 14.00 uur:
Maandag 15 januari
Maandag 22 januari
Maandag 29 januari
Maandag 5 februari
Maandag 12 febrauri
Maandag 19 februari
Wilt u graag helpen? Zou u dan via een mailtje aan willen geven welke data u beschikbaar bent? Dit
kan naar janneke@deoosterbrink.nl of naar dennis@deoosterbrink.nl

Agenda
Wanneer
22 december

Wat
Start kerstvakantie

Wie
Leerlingen, leerkrachten

Hoe laat
14.15 uur

8 januari
15 januari
15 t/m 19
januari
22 t/m 27
januari

Weer naar school
Start creatief circuit
Toetsweek

Hele school
Groep 5 t/m 8
Alle leerlingen

Hele dag
13.00 tot 14.00 uur
‘s morgens

Extra toetsweek

Alle leerlingen

‘s morgens

Datum
2 januari
6 februari
6 maart

Oud papiercschema 2017-2018
Ouders, verzorgers
tijd
Noëlla Meurs/Tessa Mulder 13.00
Julian de Boer/Laura
13.00
Mulder
Wessel Slager/Daniël Derks 13.00

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

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een
gelukkig 2018
Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.

