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Jarigen van de komende weken:
13 sept.
14 sept.
16 sept.
19 sept.
20 sept.
23 sept.
27 sept.
29 sept.

Milan (gr. 2)
Jarno (gr. 5)
Jeffrey (gr. 6)
Emma (gr. 5)
Léon (gr. 8)
Odin (gr. 5)
Sven (gr. 4)
Wouter (gr. 8)

VAN HARTE GEFELICITEERD!
Agenda
Wanneer
18 september
19 september
21 september
24 september

Wat
Klankbordgroep overleg
MR vergadering
Sportdag groep 8 leerlingen
Informatieavond

Wie
Klankbordgroep
MR leden
Groep 8
Ouders, team

Hoe laat
19.30 uur
13.30-15.30 uur
Hele dag
Vanaf 19.30 uur

MR:
Het schooljaar is weer begonnen en via deze weg zouden wij,
MR, willen laten weten wie er dit schooljaar in de MR zitten.
Claudia Bambacht, moeder van Amber uit groep 6.
Manou Mulder, moeder van Mirre uit groep 8 en Jurre uit groep
5.
Naast twee ouders zitten er ook twee leerkrachten, namens het
team, in de MR. Dit zijn meester Dennis en Juf Geesje (tijdens
ziekte vervangen door juf Janneke). Zij vertegenwoordigen de
leerkrachten in de MR.
De MR is voor de beleidsmatige kant van de school(zaken), zoals: de schoolgidsen, vakantieregeling,
schooltijden, begroting van de school, formatie van team, schoolmethode etc.
Wij werken met een vaste jaarkalender, zodat alle punten jaarlijks worden besproken en/of
geëvalueerd. Mocht u eens willen meelezen: de notulen van de vergaderingen staan, na goedkeuring
van de MR, op de website van school.
De vergaderingen vinden komend schooljaar plaats op woensdagmiddag van 13.30-15.30 op:
 19 september
 10 oktober
 28 november
 16 januari
 13 maart
 17 april
 22 mei
 26 juni

Dit schooljaar hebben wij afgesproken dit op de woensdagmiddag te doen, omdat dit voor iedereen
(MR leden) uitkomt. Dit wordt ieder schooljaar opnieuw vastgelegd.
De vergaderingen zijn openbaar, mocht iemand willen aanschuiven kan dit altijd. Zie de weekinfo voor
de juiste tijd en datum.
Dit jaar zullen er rond april verkiezingen worden gehouden, omdat Manou (voorzitter MR) afscheid
gaat nemen, na 6 jaar. Hierover komt t.z.t. informatie via de weekinfo.
Hoe kunt u, als ouder, de MR bereiken voor vragen en opmerkingen? Dit kan via mr@deoosterbrink.nl
of via telefoonnummer 06-29486744 (privé nummer Manou) of 06-21658667 (privé nummer Claudia).
Bel of mail ons gerust als u vragen heeft m.b.t. MR zaken.

Rapporten:
Zou u zo vriendelijk willen zijn om de ontwikkelingsrapporten van uw zoon/dochter weer op school in
te leveren?

Informatieavond 20 & 24 september:
In verband met de afwezigheid van juf Femke van 24 september t/m 8 oktober, is de informatieavond
van groep 3 & 4 verschoven naar donderdag 20 september a.s vanaf 19.30 uur. De
informatieavond van groep 1 & 2 en van 5 t/m 8 vindt plaats op maandag 24 september a.s.
Doordat groep 3 & 4 niet aanwezig is op deze avond zal er één informatieronde per groep
plaatsvinden i.p.v. 2 rondes.
Ook deze informatieavond begint om 19.30 uur.
Mocht u toch informatie willen van één van de leerkrachten, dan kunt u hen die avond benaderen.

Comprix in Beweging:
Op vrijdag 21 september a.s. organiseert Comprix voor de derde keer de
sportdag voor alle leerlingen van groep 8: “Comprix in Beweging”.
Deze sportdag wordt georganiseerd in Wolvega en is voor alle leerlingen van
groep 8 die op de verschillende scholen zitten van Comprix.
Er worden een aantal sportclinics gehouden waar de scholen zich voor konden
aanmelden.
De leerlingen van onze school doen mee met de volgende clinics: Klimmen,
snorkelen en skeeleren.
De kinderen van groep 8 krijgen binnenkort verdere informatie over vervoer,
kleding, etc.

Klasbord:
Voor alle groepen is er een nieuwe groep aangemaakt op klasbord. Alle kinderen hebben een code
meegkregen naar huis. Nog niet alle ouders hebben zich aangemeld voor de nieuwe groep. Code
kwijt? Vraag even aan de leerkracht.

Stagiaire:
Vanaf maandag 17 september zal Jasmijn Prins bij ons op school stage komen lopen. Jasmijn is
derde jaars PABO student aan Stenden Hogeschool Assen. De eerste periode zal Jasmijn wekelijks
op maandag en dinsdag stage lopen in groep 7 & 8.
Wij wensen Jasmijn een fijne en leerzame tijd bij ons op school.

Vanaf deze week ontvangt u de weekinfo iedere 2 weken. Mocht hier aanleiding voor
zijn dan ontvangt u een ‘extra weekinfo’ .
De volgende weekinfo ontvangt u op donderdag 27 september a.s.
Oud papierschema
Datum
Ouders, verzorgers
2 oktober
Wouter Zuil/Wessel Slager

Reserve

De nieuwe lijst voor 2018-2019 staat binnenkort in de Weekinfo!

Namens het team
van Dalton obs de Oosterbrink.

tijd
13.00 uur

