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Hallo allemaal,
De lente is aangebroken! Vogeltjes die fluiten en het mooie weer wat er aankomt en wat we
vorige week hebben gehad. Wat hebben we hiervan genoten met zijn allen.
Op de groep zijn we druk bezig geweest met het thema Lente. De kinderen hebben een mooie
kip versierd met veren, ze hebben plaatjes opgeplakt wat zoal bij Lente hoort. Wat hoort erbij
het schaapje? Een lammetje of een veulen? Ook mochten de kinderen bloemen zaadjes
planten en helpen om het potgrond in de potjes te doen. Nu is het afwachten wat er voor
bloemetjes uitkomen en hoe snel ze allemaal gaan groeien. De kinderen vinden het erg leuk
om te zien hoe snel zich dat allemaal ontwikkeld. Het volgende thema wat eraan komt is
kunst. Met dit thema zullen we weer van alles moois gaan maken maar nu hebben we eerst
een weekje rust van de thema’s.
Liefs van de Bosmuizen.
___________________________________________________________________________

Nieuws van Dalton obs de
Oosterbrink:
Jarigen van de komende weken.
28 april
1 mei
5 mei
16 mei
17 mei

Laura Boersma (gr. 6)
Fennick Groen (gr. 7)
juf Geesje
juf Nynke
Lars Finn (gr. 3)

VAN HARTE GEFELICITEERD!
SCHOOLZAKEN:
MR & OV:
De Medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin zowel ouders als leerkrachten zitting
hebben. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele (beleid) zaken en heeft onder
meer ten aanzien van bepaalde besluiten van het bestuur adviesrecht en ten aanzien van andere
besluiten instemmingsrecht.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de
aard van een te behandelen zaak naar oordeel van een lid zich daartegen verzet. Uw aanwezigheid
graag van tevoren op geven via: mr@deoosterbrink.nl
Ieder individueel lid van de MR kan door ouders met vragen over zaken die de school betreffen
aangesproken worden. Vragen kunnen ook schriftelijk bij de MR-leden ingediend worden.
De leden van de MR zijn eens in de drie jaar aftredend en herkiesbaar (aan het eind van het
schooljaar). De M.R. leden zijn geen lid van de O.V. DE MR vergadert eens in de vijf a zes weken.
Samenstelling medezeggenschapsraad:
Manou Mulder
Voorzitter
Claudia Bambacht
Penningmeester
Dennis van Dijken
Secretaris
Geesje Harsevoort
Algemeen lid (tijdelijk vervangen door Janneke de Groot)
Koen Roozen
Adviserend lid
De oudervereniging “De Oosterbrink” is een vereniging van alle ouders met kinderen op de openbare
basisschool “De Oosterbrink”. In de oudervereniging worden de ouders/ verzorgers
vertegenwoordigd door een ouderraad.
De ouderraad houdt zich voornamelijk bezig met praktische zaken op school, zoals het organiseren
van activiteiten en/of het ondersteunen van het team bij activiteiten en evenementen. De ouderraad
kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de ouderraad om advies vragen.
Eens in de drie jaar is een OR-lid aftredend en herkiesbaar, zolang zijn/haar kind nog op "De
Oosterbrink" staat ingeschreven. Verkiezingen worden gehouden op de zakelijke ouderavond. De OR
vergadert eens per maand gedurende het schoolseizoen in het schoolgebouw. Deze vergaderingen
zijn openbaar.
Samenstelling van de oudervereniging:
Jolanda Punter
Voorzitter
Anita Meurs
Penningmeester
Henny Koopman
Secretaris
Irma Bakker
Siona Hazeloop
Mariska Demmink
Eric Groen
Vanuit het team zal er iedere vergadering een vertegenwoordiger aanwezig zijn.
U kunt de ouderraad bereiken via: or@deoosterbrink.nl
Bibliotheekkasten
Op dinsdag 29 mei worden de bibliotheekkasten weer omgeruild. Wilt u ervoor zorgen dat de
boeken van uw kind(eren) uiterlijk vrijdag 25 mei weer zijn ingeleverd?
Nieuwe visie & schoolprofiel:
Vorig jaar zijn wij gestart met het ontwikkelen van een nieuw schoolprofiel en nieuwe visie voor onze
school. Er is een werkgroep met een aantal ouders die aan het nieuwe schoolprofiel en de visie
hebben gewerkt. Ook het team heeft hieraan bijgedragen. Dit onder leiding van Gea Wagemakers
van ‘Noorderwijs’.
Wij hebben de afgelopen periode een aantal activiteiten georganiseerd die aansluiten op dit nieuwe
schoolprofiel zoals het creatieve circuit en het schoolbrede project over dieren. Deze activiteiten
zullen een vaste plek op ons rooster krijgen. Daarnaast zijn wij bezig om het daltononderwijs nog
meer inhoud te geven op onze school. Verder hebben wij de ambitie om onze schoolorganisatie op
een andere manier in te vullen. Hier zullen wij later meer informatie over geven.
Ook is er een nieuw logo ontworpen die een duidelijke relatie heeft met onze nieuwe visie.
De nieuwe visie en het nieuwe logo zullen op 3 juli gepresenteerd worden!(noteer dit in uw
agenda!!)
U ontvangt hierover t.z.t. verdere informatie.

Nieuw project:
In navolging op het succesvolle project over dieren, zal onze school vanaf maandag 11 juni in het
teken staan van ‘Gezondheid’. In dit tweede project zal aandacht besteed worden aan alle facetten
van gezondheid zoals, gezond eten, sport & bewegen, ziekenhuizen (gezondheidszorg) etc.
De kinderen van groep 1 t/m 4 werken hierbij samen en de kinderen van groep 5 t/m 8 werken
samen. Mocht u ideeën hebben voor dit project dan horen wij dit graag!
Dit project zal ook weer afgesloten worden met een gezamenlijke activiteit voor ouders en
belangstellenden. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 3 juli.
Crea-circuit:
Voor het organiseren van het ‘crea-circuit’ zijn wij op zoek naar mensen die 3 keer een workshop
willen geven voor leerlingen van groep 5 t/m 8.
3 weken achter elkaar (3 x 60 minuten).
Wat? Helemaal zelf in te vullen. Denk aan bijv. natuur, techniek, creatief, drama, muziek etc.
Ook opa’s, oma’s, familieleden, buren etc. mogen zich aanmelden om workshops te geven.
Dagen: maandag en/of vrijdag
U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op school of het doorgeven aan juf Janneke
(janneke@deoosterbrink.nl) of meester Dennis (dennis@deoosterbrink.nl).
Oudergesprekken:
Het duurt nog wel even maar de volgende oudersgesprekken zullen plaatsvinden op
maandagmiddag/avond 9 en dinsdagmiddag 10 juli. Verdere informatie volgt later.
Nieuwe gezichten:
Sinds enige tijd lopen er een paar keer per week een tweetal medewerkers op school rond.
Petra Boonstra is 2 dagdelen bij ons op school aanwezig. Zij is IB-er en ondersteunt juf Lies bij haar
werkzaamheden de rest van het schooljaar.
Ingrid van Veen is o.a. auditeur en bereid ons voor op het inspectiebezoek van donderdag 17 mei. Zij
is een aantal uren per week op school aanwezig. Zij beeindigd haar werkzaamheden na het
inspectiebezoek.
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.
Wij vragen slechts € 100,- voor een complete set.
Uw reacties via: directie@deoosterbrink.nl

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.

Vandaag heeft uw kind u een briefje van de OV meegekregen 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.
Klankbordgroep:
Vorig schooljaar hebben wij voor het eerst gewerkt met een klankbordgroep voor groep 7 & 8, wij
zouden nu graag een schoolbrede klankbordgroep willen gaan opstarten.
Informatie hierover vindt u in de extra bijlage.
Wij hopen dat er enthousiaste mensen zijn die zich voor de klankbordgroep willen aanmelden.
Schoolkorfbal:
Woensdagmiddag 16 mei vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats in Noordwolde. Wij doen
mee met 3 teams uit groep 3/4, 2 teams uit groep 5/6 en 2 teams uit groep 7/8.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan deze middag op de fiets naar Noordwolde. We vertrekken rond
12.15 uur van school, graag lunch meegeven.
De kinderen van groep 3/4 gaan met auto’s, wie wil er rijden? Graag even aanmelden bij juf Femke
(via de mail mag ook femke@deoosterbrink.nl)
De kinderen krijgen een schooltenue, het is misschien handig om deze dag alvast in sportkleding op
school te komen en sportschoenen mee te nemen.

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)

Rectificatie creatieve voorstellingen:

In de vorige weekinfo stond dat de creatieve voorstelling van groep 3/4 op 30 mei zou plaatsvinden.
Deze is echter verplaatst naar 4 juli. Groep 5/6 geeft een creatieve voorstelling op woensdag 30 mei,
u bent allemaal van harte welkom om 12.00 uur.

Nieuwe rubriek
“WIST U DAT…………..”
 De kinderen van groep 8 vorige week de ROUTE8 eindtoets hebben
gemaakt!
 De leerlingenraad de afsluiting van het dierenproject heeft geopend met
een leuk toneelstuk!
 We heel blij waren met de grote opkomst bij deze aflsuiting en het mede daardoor erg
geslaagd was.
 We alweer een datum hebben gepland voor een nieuw project.
 U zich kunt opgeven om op school een workshop te komen geven.
 Veel kinderen woensdag 16 mei meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi in Noordwolde. (zie
de bijlage voor het programma).
 We hiervoor afgelopen week al flink geoefend hebben.
 De nieuwe visie en het nieuwe logo voor de school kaar is?
 Dat deze op 3 juli gepresenteerd worden?
 Wij de komende twee weken lekker vakantie hebben?

Agenda
Wanneer
26 april
16 mei
17 mei
22 mei
22-25 mei
23 mei
26 mei
28 mei
30 mei
4 juni
7 juni
11 juni t/m 3
juli
26 juni
2 juli
3 juli
4 juli
9 & 10 juli
9 juli
11 t/m 13 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli

Wat
Start meivakantie t/m 13 mei
Schoolkorfbaltoernooi
Inspectiebezoek
Voorstelling Uurcultuur
Avondvierdaagse
Meesters en juffendag
Plantjesmarkt
OV vergadering
Creatieve voorstelling
Schoolreisje
Schoolreisje
Project ‘gezondheid’

Wie
Iedereen
Verschillende teams
Team
Groep 3 t/m 6
liefhebbers
Iedereen
OV & iedereen
OV
Groep 5& 6
Groep 3 & 4
Groep 5 & 6
Alle leerlingen

Hoe laat
14.15 uur
13.00 UUR
ochtend
Vanaf 11.00 uur
avond
Hele dag
Hele dag
19.30 uur
ochtend
Hele dag
Hele dag
Door de week

Dalton visitatie
Schoolreisje
Afsluiting project & presenteren
nieuwe visie & logo
Creatieve voorstelling
Contactmiddag, avond
OV vergadering
Schoolkamp
Doordraai ochtend
Schoonmaakochtend & koffie
uurtje hulpouders
Afscheid groep 8
Laatste schooldag

Team, leerlingen
Groep 1 & 2
Ouders, leerlingen en
belangstellenden
Groep 3/4
Ouders
OV
Groep 7 & 8
Alle leerlingen

Hele dag
Hele dag
Vanaf 16.30 uur

Groep 8
Iedereen

Middag/avond
ochtend

Datum
1 mei
5 juni
3 juli
7 augustus
4 september

ochtend
Middag/avond
19.30
Hele dagen
ochtend
ochtend

Oud papierschema 2017-2018
Ouders, verzorgers
reserve
Silke Rook/Niels Boersma
Geovanny van
Lingen
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.

