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Kuch…., kuch…, Hatsjoe! Gezondheid! Iedereen wordt wel eens ziek of is net ziek geweest.
We zijn net begonnen met het thema ziek en gezond. We hebben het over naar de dokter gaan, prikje
krijgen, pleister plakken en verbandje leggen.
De patiënten zijn de poppen en de knuffels.
Ze worden goed verzorgd in dokterspraktijk de Bosmuizen. Met de stethoscoop luisteren ze naar het
hart en wordt er een diagnose gesteld, dat wordt een pilletje voor de pop.

__________________________________________________________
Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende weken.
22 febr.
6 maart
8 maart
9 maart
10 maart
12 maart
13 maart

Max v.d. garde (gr. 1)
Morres Bruursema (gr. 3)
Ronja Oostra (gr. 4)
Ilse Spijker (gr. 7)
Sven Bjorn Vermeeren (gr. 6)
Nynke Gutterswijk (gr. 3)
Denise Oukes (gr. 4)

VAN HARTE GEFELICITEERD!

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.

Afscheid leerlingen:
Morgen nemen een aantal leerlingen afscheid van onze school.
Rick, Nina, Tim van der Veen en Dion Rinzema gaan na de
voorjaarsvakantie starten op obs de Toekan in Oosterwolde.
Eva Aberson gaat naar obs de Bosrank in Havelte.
Wij wensen deze kinderen allemaal een hele fijne tijd op hun
nieuwe school.
Veerkieker groep 5/6:
Op maandag 12 februari hebben de kinderen van groep 5/6 een bezoek
gebracht aan de oudheidkamer in Wolvega. Dit i.v.m. het
veerkiekerproject. In de oudheidkamer waren verschillende ruimtes
nagebootst van vroeger. Zoals een winkel, een schoollokaal en een
huiskamer/slaapkamer. De kinderen mochten dit bekijken en er werd
van alles uitgelegd over de tijd waar de mensen toen in leefden.
Afgelopen week hebben de kinderen naar aanleiding van dit bezoek een
verhaal gemaakt, onder leiding van Baukje Koolhaas, zij is
verhalenverteller. De kinderen hebben zelf verhalen gemaakt en een
aantal mochten dit ook vertellen aan de klas, waarna ze tips kregen van
Baukje.
Groep 5/6:
Morgen zal juf Esther Dokter voor het laatst in groep 5/6 lesgeven. Na de voorjaarsvakantie zal juf
Esther van Zwol weer op vrijdag in groep 5/6 staan. We bedanken juf Esther Dokter voor haar inzet.
Open Dag:
Op woensdag 21 maart staan de deuren van onze school tussen 9.00 uur en 12.00 uur open voor
ouders, familie en belangstellenden. Iedereen mag een kijkje in onze school komen nemen tijdens
deze open dag. Over de invulling van deze dag wordt u binnenkort geïnformeerd.
Stiltegebaar:
Er is wat onduidelijkheid over het stiltegebaar dat wij op school gebruiken.
Wanneer de juf of meester wil dat de kinderen naar hem luisteren en de
groep is wat onrustig, doet de leerkracht de vinger voor de mond en de hand
in de lucht met gebogen elleboog (zie afbeelding). De kinderen weten dan
dat zij stil moeten zijn en moeten luisteren.
Dit gebaar wordt al vele jaren toegepast op vele scholen en ook op onze
school.

PARKEREN:
Ondanks herhaaldelijk verzoeken zijn er nog steeds ouders en bezoekers die hun auto vóór de school
parkeren. Hiermee brengen ze onze kinderen onnodig in gevaar. De kinderen moeten om deze auto’s
heen fietsen en lopen de kans op de weghelft terecht te komen van de tegenliggers. Inmiddels is er
een aanvraag ingediend bij de gemeente om stop-/parkeerverbod in te voeren op de tijdstippen dat
de school in- en uit gaat.
Wij vragen u nogmaals dringend om de auto’s achter op het parkeerterrein te parkeren wanneer u
wu kind(eren) naar school brengt of ophaalt.
Agenda
Wanneer
23 februari

Wat
Start voorjaarsvakantie

Wie
Iedereen

Hoe laat
14.15 uur

7 maart
8 maart
9 maart
21 maart
23 maart
29 maart

Datum
3 april

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

Studiedag personeel (kinderen
vrij)
Luizencontrole
Luizencontrole gr. 1
Open dag
Schoonmaakdag
Weststellingwerf
Paasontbijt/eieren zoeken

iedereen

Hele dag

Groep 2 t/m 8
Groep 1
Hele school
Iedereen

‘s morgens

Alle groepen

‘s morgens

Oud papiercschema 2017-2018
Ouders, verzorgers
reserve
Kim van
Mirte de Vries
Nieuwenhoven/Lieke
Schipper
Silke Rook/Niels Boersma
Dustin Daleman
Rick v.d. Veen/Léon Oukes Milan Draaisma
Fennick/ Juan Huisman
Floor Veenstra
Julia Slot/Henry Morgan
Ilse Spijker
Geovanny v. Lingen/Mees
Sophie Donker
Wesselink
Jorrit Jorritsma/Sven Bjorn
??
Vermeeren
Emma From/ ??
??
Ilse Goettsch/Daniël derks
??

‘s morgens
9.00-12.00 uur
Nog niet bekend

tijd

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric Groen: Eric.r.Groen@gmail.com

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.

