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Hallo allemaal,
De bosmuizen zijn volop bezig met het thema winter! Bbrrr wat is
dat koud zeg. Sjaals, wanten en mutsen worden uit de kast gehaald
en aangetrokken. In de kring bespreken we wat we allemaal
kunnen doen in de winter, sneeuwpoppen maken, schaatsen en
binnen weer lekker warm worden.
De kinderen hebben al een mooie warme muts geknutseld met
watjes zodat de mutsen ook nog lekker zacht en warm eruit zien.
Ook worden de vogels buiten in de kou niet vergeten. Met
ijscostokje zijn er mooie vogelhuisjes gemaakt op papier. Voor de
vogels buiten hebben we een pinda’s geregen en opgehangen. Nu
hopen dat ze het lekker vinden!
Hiep, Hiep, Hoera
Ploon, Lenn, Jasper zijn 4 jaar geworden en Wytse wordt
aankomende 4 jaar we wensen jullie veel plezier op school en op
de BSO.
Sverre, Jolien zijn 1 jaar geworden, gefeliciteerd.

Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende weken.
26 jan.
2 mrt.
5 mrt.
6 mrt.

Sophie de Boer (gr. 3)
Sem Spijker (gr. 5)
Marie Veenstra (gr. 2)
Laura Mulder (gr. 4)
Geovanny van Lingen (gr. 3)
Mirre Mulder (gr. 7)
Joey de Jong (gr. 2)
Henry Morgan (gr. 7)

VAN HARTE GEFELICITEERD!

CITO toetsen:
Vanaf dinsdag 30 januari worden de CITO LOVS toetsen weer afgenomen in de groepen. De toetsen
worden afgenomen. Met de CITO LOVS toetsen worden de leervoorderingen van de kinderen in beeld
gebracht.
De toetsen zullen met name op de ochtend worden afgenomen. Zou u zo vriendelijk willen zijn om
artsen en tandartsenbezoekjes niet op de ochtenden te plannen? De CITO toetsen worden in twee
weken afgenomen.

Studiedag personeel:
Op woensdag 7 maart a.s. is er een studiedag voor alle medewerkers van Comprix. Dit betekent dat
alle kinderen die dag vrij zijn en geen school hebben.
Oudergesprekken:
Op maandag 19 en dinsdag 20 februari zullen er weer
oudergesprkken plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt het
rapport en de ontwikkelingen van uw kind(eren) besproken. Wij
verwachten dat alle ouders hierbij aanwezig zullen zijn.
Vanaf 5 februari hangen de intekenlijsten weer op onze school.
Op deze lijsten kunt u uw voorkeursdag en tijdstip invullen. Mocht
u zich niet intekenen op deze lijst dan zullen wij u indelen op een
tijdstip.
Mirre directeur!
Tijdens de kerstviering heeft de kerstman een ‘wens kerstbal’ uit de kerstboom gehaald. Op deze
wensballen stonden, van vele kinderen een wens, die zij graag in vervulling zagen gaan. De kerstman
heeft de kerstbal van Mirre Mulder (gr. 7) uit de boom gehaald. De wens van Mirre was: ‘één dag
directeur zijn van de school’. Deze wens zal binnenkort uitkomen voor Mirre. Zij zal die dag de sleutel
van de school ontvangen van meester Koen en Mirre zal die dag de directrice zijn van onze school!
U kunt die dag dus bij juf Mirre terecht voor vragen etc.

Schoolfotograaf:
Op donderdag 8 februari a.s. zal de schoolfotograaf weer langskomen om foto’s
te maken. Net als vorig jaar mogen nu ook broertjes en zusjes op de foto en
zullen er individuele foto’s en groepsfoto’s worden gemaakt. Het is ook mogelijk
om met jongere of oudere broertjes en/of zusjes, die niet op kindcentrum Boijl
zitten, op de foto te gaan.
Over de exacte tijden informeren wij u binnenkort.

Staking
Zoals u waarschijnlijk al heeft gehoord, zal er op woensdag 14 februari weer gestaakt worden door
leraren in het basisonderwijs in Noord Nederland. Helaas hebben de eerdere acties onvoldoende
opgeleverd. Er is door minister Slob nog onvoldoende toegezegd om de werkdruk te verminderen en
te komen tot eerlijke salarissen. Hoewel de gesprekken hoopvol verlopen, hebben ze vooralsnog niet
tot concrete resultaten geleid.
Om die reden zal ook onze school meedoen aan deze actiedag. Dit betekent dat de Oosterbrink
woensdag 14 februari a.s. dicht is. Ook de andere scholen van Comprix nemen deel aan deze actie
en zijn ook gesloten. Het bestuur staat volledig achter deze actie.
Wij begrijpen dat het voor u lastig zou kunnen zijn dat uw kind(eren) die dag wederom vrij zijn maar
wij hopen toch dat u begrip kunt opbrengen voor deze staking. Het gaat uiteindelijk om beter
onderwijs voor uw kind(eren) en voor ons allemaal!
U kunt eventueel contact opnemen met de BSO.
Project Technasium groep 7/8
Afgelopen donderdag 18 januari is groep 7/8 op bezoek geweest bij het Linde College in Wolvega.
We hebben daar deelgenomen aan een Technasium project. De leerlingen zijn, onder begeleiding
van leerlingen van het Linde College, bezig geweest met verschillende onderdelen. Onder andere

hebben we geleerd hoe je een stop-motion video kunt maken. We hebben een bouwtekening
gemaakt en een eigen game ontwikkelt. Het was een erg leuke, leerzame ochtend!
Alle ouders bedankt voor het rijden!

Agenda
Wanneer
15-22-29
januari
22 t/m 26
januari
29 t/m 2
februari
22-29 januari &
5 februari
29 januari
5-12-19
februari
6 februari
8 februari

Wat
Crea circuit

Wie
Groep 5 t/m 8

Hoe laat
‘s middags

toetsweek

Alle leerlingen

‘s morgens

Extra toetsweek

Alle leerlingen

‘s morgens

Lessen programmeren

Groep 1 & 2

‘s morgens

OV vergadering
Crea circuit

OV leden
Groep 5 t/m 8

19.30 uur
‘s middags

Gastles Veerkieker
Schoolfotograaf

‘s middags
‘s morgens

12 februari
14 februari
19 februari

Bezoek oudheidskamer
Stakingsdag
Gastles Veerkieker
Oudergesprekken
Gastles Veerkieker
Oudergesprekken
Start voorjaarsvakantie

Groep 7 & 8
Alle leerlingen, broertjes
& zusjes
Leerlingen groep 5 & 6

20 februari
23 februari

Datum
6 februari
6 maart

Groep 5 & 6
Alle ouders
Groep 5 & 6
Alle ouders
Iedereen

Oud papiercschema 2017-2018
Ouders, verzorgers
reserve
Julian de Boer/Laura
Nynke Gutterswijk
Mulder
Wessel Slager/Daniël Derks ??

9.00 uur
Hele dag
’s middags & ‘s avonds
‘s middags
14.15 uur

tijd
13.00
13.00

3 april

1 mei
5 juni
3 juli
2 oktober
6 november
4 december

Kim van
Nieuwenhoven/Lieke
Schipper
Silke Rook/Niels Boersma
Rik v.d. Veen/Léon Oukes
Michal v.d. Berg/ Juan
Huisman
Jorrit Jorritsma/Sven Bjorn
Vermeeren
Emma From/ ??
Ilse Goettsch/Daniël derks

Mirte de Vries

Dustin Daleman
Milan Draaisma
Floor Veenstra
??
??
??

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

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.

