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Hallo allemaal,
Hier weer een berichtje van de Bosuilen.
De meivakantie komt er weer aan, we hebben de briefjes al uitgedeeld, willen jullie deze volgende
week weer inleveren? We zijn al weer druk bezig met activiteiten te bedenken, binnenkort komt de
poster weer op de muur van wat we allemaal gaan doen.
Wist u dat wij op de Bso heel goed kunnen voetballen?? Het gaat er maar fanatiek aan toe. Met het
mooie weer kunnen we straks ook weer lekker op het veld
sporten.
De workshop giftige beestjes was een succes, de kinderen zijn
heel erg creatief bezig geweest. Er zijn mooie beestjes gemaakt.
We zijn heel actief bezig met kussentjes maken van stof. We
hebben allemaal mooie stofjes gekregen. Het is nog wel even een
lastig werkje dat naaien. We vullen de kussentjes met opvulmateriaal.
_________________________________________________________________________________

Nieuws van Dalton obs de Oosterbrink:
Jarigen van de komende weken.
12 april
13 april
22 april
25 april
28 april

Eva Draaisma (gr. 1)
Leon Goettsch (gr. 2)
Silke Rook (gr. 6)
Dorian Westerlaan (gr. 6)
Eline Swildens (gr. 8)
Laura Boersma (gr. 6)

VAN HARTE GEFELICITEERD!
SCHOOLZAKEN:
‘Wasouder gevonden’:
Er heeft zich een ouder beschikbaar gesteld voor het wassen van de sportkleding. Heel erg bedankt!
Mocht er nog iemand beschikbaar zijn dan hoort de OV dit graag.

Beamers te koop:
Wij hebben 2 beamers, compleet met active boards, te koop.
Het active board kan als projectiescherm gebruikt worden.
Inclusief speakers, snoeren en bevestigingsmateriaal.
De beamer moet worden opgehangen aan een daarvoor
bestemde beugel (inclusief) en aan de wand bevestigd worden.
Geschikt voor in de (sport)kantine, dorpshuis,
verenigingsgebouw of gewoon thuis.
U kunt bieden. Het hoogste bod kan deze beamer of beamers
ophalen.
Uw reacties via: directie@deoosterbrink.nl

Gezocht: handige ouders:
Voor onze school hebben wij een aantal IKEA kasten aangeschaft. I.v.m. de
montage van deze kasten zoeken wij een paar handige ouders die deze kasten in
elkaar willen zetten.
Mocht u dit willen doen dan kunt u dit doorgeven aan meester Koen of via de
mail: directie@deoosterbrink.nl

Project ‘dieren’:
Momenteel zitten we midden in de projectweken over
dieren. Er wordt in alle groepen hard gewerkt aan hun
thema. Er worden mooie knutsels, presentaties etc.
gemaakt.
De komende week gaan de verschillende groepjes op
excursie. U wordt hierover door de verschillende
leerkrachten geïnformeerd.
Wij sluiten het project gezamenlijk af met een
presentatie waarbij ook u wordt uitgenodigd. Dit zal
plaatsvinden op maandag 23 april tussen 13.30 uur en
14.15 uur.
Koningsspelen:
In tegenstelling tot wat er op de kalender staat zullen de koningsspelen hier op school plaatsvinden
op vrijdag 20 april a.s. Deze dag zal weer geheel in het teken staan van sport en spel. Op die dag
begint de school gewoon om 8.30 uur en zullen de spelen om 9.00 uur op het veld worden geopend.
Het zou natuurlijk super zijn als alle kinderen zoveel mogelijk in ‘oranje’ (sport)kleren op school
komen!!

Om de Koningsspelen in goede orde te laten verlopen zijn wij nog op
zoek naar een aantal hulpouders! U kunt zich aanmelden bij meester
Dennis of bij de leerkracht van uw kind(eren).

Schoolreisjes:
Inmiddels is bekend waar de groepen naar toe gaan tijdens hun schoolreisjes:
Voor het schoolreisje vragen wij een bijdrage per kind:
Groep 1 & 2: € 15,- naar Nienoord Leek (2 juli)
Groep 3 & 4: € 20,- naar Duinenzathe Appelscha (4 juni)
Groep 5 & 6: € 25,- naar Kameleondorp Terherne (7 juni)
Groep 7 & 8: € 65,- naar kampeerboerderij in Bakkeveen (11 t/m 13 juli)
Deze bedragen zijn richtlijnen voor de kosten van de schoolreisjes.
In dit bedrag zijn ook de kosten van de begeleiders meegerekend.
Binnenkort ontvangt u een briefje van de OV met het verzoek om het schoolreisgeld over te maken.
Er zijn veel ouders die zich aanmelden om mee te gaan als begeleiding. Omdat wij niet alle ouders die
zich aanmelden kunnen meenemen wordt er bij de keuze rekening gehouden met ouders die op
andere wijzen actief betrokken zijn bij activiteiten op de school.
Inspectiebezoek
Op donderdagochtend 17 mei komt de onderwijsinspectie onze school een bezoek brengen. Tijdens
dit themaonderzoek gaan zij bekijken hoe wij het didactisch handelen op onze school vormgeven.
Ondanks dat het niet een uitgebreid onderzoek omvat, telt dit bezoek wel mee voor de
kwaliteitsmeting van onze school.

26 mei a.s. Plantjesmarkt Oosterbrink Boijl van 13.00 tot 16.00 uur
De oudervereniging van De Oosterbrink organiseert op 26
mei as. van 13.00 tot 16.00 uur weer een Plantjesmarkt en
een kindermarkt.
Vanwege het 10 jarig jubileum van de Kinderkei zal de
Kinderkei dit jaar niet deelnemen aan deze dag.
De opzet van de plantjesmarkt is ongeveer het zelfde als vorig
jaar.
De organisatie is in handen van de oudervereniging van de
Oosterbrink .
Tijdens de plantjesmarkt willen we graag ook koffie/thee etc.
met iets lekkers aan kunnen bieden.
Onze vraag aan u is of u net als voorgaande jaren weer een
lekkere taart, cupcakes of iets anders lekkers voor ons zou
willen bakken die we dan mogen verkopen.
Bakt u iets lekkers voor ons? Meldt dit dan ook even aan Irma of Henny of per mail aan
oosterbrinkplantjesmarkt@gmail.com. Ook horen we graag wat u van plan bent te maken.
De opbrengst van de plantjesmarkt komt weer geheel ten goede van de kinderen op
De Oosterbrink.
Irma Bakker
Henny Koopman

(OV-lid en moeder van Storm Bakker, groep 2)
( OV-lid en moeder van Laura Mulder, groep 4)

Avondvierdaagse Noordwolde
De avondvierdaagse in Noordwolde wordt dit jaar gehouden van 22 t/m 25 mei.
Zet dit alvast in uw agenda.
De opgaveformulieren zijn inmiddels meegeven aan de kinderen.

Nieuwe rubriek
“WIST U DAT…………..”
- Er op school steeds meer dieren te vinden zijn?
- We volgende week allemaal op ‘dieren’ uitje gaan?
- We een erg leuke en leerzame buitenlesdag hebben gehad?
- We na de meivakantie weer buiten gaan gymmen?
- De kinderen van groep 6 t/m 8 meegedaan hebben aan het schoolvoetbaltoernooi?
- Zowel de jongens als de meisjes een keurige 3e plaats behaald hebben?
- We op 16 mei met groep 3 t/m 8 medoen aan het schoolkorfbal toernooi?
- Dat groep 5 t/m 8 al druk geoefend hebben met behulp van Anke en Anna?
- De kinderen van groep 8 volgende week de ROUTE 8 eindtoets gaan maken?
- We druk bezig zijn met alle voorbereidingen rond de Koningsspelen?
- Dat alle kinderen tijdens de Koningsspelen oranje (sport)kleding aan mogen doen?
- Er bij groep 1/2 kikkervisjes in de klas zijn?
- juf Natascha een prachtig voorleesboek heeft gegeven aan groep 1/2 ?
- Loes Slot 3 weken (snuffel) stage loopt bij groep 1/2 ?
- We met groep 3/4 een heel mooi kunstwerk hebben gemaakt?
- Juf Geesje deze week een aantal keer op school is geweest?
- Als alles goed gaat, zij over 14 dagen weer een paar keer op school komt?

INFORMATIE UIT DE GROEPEN:
Schoolvoetbaltoernooi groep 6/7/8
Een aantal kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben woensdag 11 april mee gedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi. We hebben met z’n allen een super mooie dag gehad. Zowel het jongens- als
het meidenteam hebben een prachtige 3e plaats behaald. Wij zijn super trots op onze
voetbaltoppers.

Wendy, Marieke, Tjomme en alle rijders, bedankt voor jullie hulp deze dag! Daarnaast natuurlijk ook
alle supporters heel erg bedankt voor het aanmoedigen!
Inloop groep 1/2
Afgelopen week zijn we weer begonnen met nieuwe opdrachten voor de inloop. Het thema is dieren.
De opdrachten: knutsel een dier, dierenspelletjes, in de bouwhoek worden dierentuinen en
boerderijen gebouwd, dierenpuzzels, van lego dieren maken, op de kralenplank een dier maken en
een werkblad over dino’s. Kortom, er wordt hard gewerkt !!

Agenda
Wanneer
17 april
18 april
20 april
23 april
25 april
26 april
17 mei
22 mei
22-25 mei
23 mei
26 mei
28 mei
30 mei
26 juni
3 t/m 5 juli
9 juli
11 t/m 13 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli

Wat
MR vergadering
Route 8 eindtoets
Koningsspelen
Afsluiting projectweken
OV vergadering
Overleg werkgroep schoolprofiel
& visie
Start meivakantie t/m 13 mei
Inspectiebezoek
Voorstelling Uurcultuur
Avondvierdaagse
Meesters en juffendag
Plantjesmarkt
OV vergadering
Creatieve voorstelling
Dalton visitatie
Contactmiddag, avond
OV vergadering
Schoolkamp
Doordraai ochtend
Schoonmaakochtend & koffie
uurtje hulpouders
Afscheid groep 8
Laatste schooldag

Datum
1 mei
5 juni
3 juli
7 augustus
4 september

Wie
MR
Groep 8
Alle groepen
Alle groepen/ouders
OV
Werkgroep

Hoe laat
14.45
ochtend
Hele dag
13.30-14.15
19.30 uur
19.30 uur

Iedereen
Team
Groep 3 t/m 6
liefhebbers
Iedereen
OV & iedereen
OV
Groep 3 & 4
Team, leerlingen
Ouders
OV
Groep 7 & 8
Alle leerlingen

14.15 uur
ochtend
Vanaf 11.00 uur
avond
Hele dag
Hele dag
19.30 uur
ochtend
Hele dag
Middag/avond
19.30
Hele dagen
ochtend
ochtend

Groep 8
Iedereen

Middag/avond
ochtend

Oud papierschema 2017-2018
Ouders, verzorgers
reserve
Silke Rook/Niels Boersma
Dustin Daleman
Milan Draaisma/Léon
Fennick Groen
Oukes
Floor Veenstra/ Juan
Fennick Groen
Huisman
Julia Slot/Henry Morgan
Ilse Spijker
Sophie Donker/Mees
Geovanny van
Wesselink
Lingen

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

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink.

