Weekinfo
Kindcentrum Boijl
27 september 2018
Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang

Boijlerweg 88,
8392 NK Boijl
Tel.0561 - 421926
E-mail:
info@dekinderkei.nl
Website:
www.dekinderkei.nl

Boijlerweg 88,
8392 NK Boijl,
tel. 0561 - 421677
E-mail:
directie@deoosterbrink.nl
Website :
www.deoosterbrink.nl

Jarigen van de komende weken
27 sept.
29 sept.
12 okt.
13 okt.

14 okt.

Sven (gr. 4)
Wouter (gr. 8)
Meester Koen
Demi (gr. 5)
Isa (gr. 7)
Samuel (gr. 6)
Niels (gr. 8)

VAN HARTE GEFELICITEERD!
Agenda:
Wanneer
3 oktober
3 oktober
8 oktober
10 oktober
11 oktober
19 oktober
29 oktober
1 november
5 november
6 november
7 november

Wat
Start Kinderboekenweek
Creatieve voorstelling gr. 7 & 8
OV vergadering
MR vergadering
Afsluiting Kinderboekenweek
Start herfstvakantie (t/m 28 okt.)
Start project Kunst
Zakelijke ouderavond
OV vergadering
Nationaal schoolontbijt
Studiedag leerkrachten
(Kinderen vrij!)

Wie
Leerlingen, leerkrachten
Ouders, belangstellenden
Oudervereniging
Medezeggenschapsraad
Leerlingen, leerkrachten
Leerlingen, leerkrachten
Leerlingen, leerkrachten
Ouders, team, MR & OV
Ouderraad
Leerlingen, leerkachten
Leerkrachten, leerlingen

Hoe laat
9.00 uur
12.00 uur
19.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
14.15 uur
‘s morgens
19.30 uur
19.30 uur
8.30 uur
Hele dag

Sparen voor boeken – helpt u mee?
Wij werden door één van de ov-leden getipt dat er momenteel een spaaractie, voor het sparen van
boeken, loopt bij de tankstations van Total.
Een mooie gelegenheid om de aanwezige eigen boekenvoorraad van school uit te breiden.
Wanneer u tankt bij Total ontvangt u bij iedere € 10,- een zegel. Een volle spaarkaart met 5 zegels
levert al 1 boek op.
De spaaractie loopt nog t/m 30 november 2018.
Gespaarde zegels kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Alvast dank.

Herfst:
De school is weer prachtig aangekleed in het thema herfst. In de gangen staan pompoenen,
paddenstoelen, kastanjes en andere herfstspulletjes. Wij willen de moeders die de school zo mooi
hebben aangekleed hartelijk bedanken!

Even voorstellen:
Op basisschool de Oosterbrink waar uw kind(eren) naar toe gaat mogen de kinderen in de midden- en
bovenbouw kiezen voor GVO, HVO of filosofie.
Dit schooljaar mag ik, net als voorgaande jaren, inhoud geven aan de lessen GVO een uur in de
week. GVO: Protestant-christelijk godsdienstig vormings-onderwijs.
Mijn dienstverband is met PC HVO & GVO te Utrecht.
Mijn naam is Theja Hoekstra-Waiboer en ik woon met mijn man in Oldeberkoop.
Meerdere jaren geef ik al op diverse basisscholen in Oost- en Weststellingwerf de GVO lessen met
heel veel plezier. Met een kerkelijke, in mijn geval doopsgezinde achtergrond en een theologie
opleiding GVO aan de NHL te Leeuwarden bovenop mijn opleiding leerkracht basisonderwijs in de
jaren ’70 te Leeuwarden, begon ik in 2002 met GVO lessen.
Mijn doel:
In mijn lessen wil ik met de kinderen op weg gaan, onderweg zijn, naar een maatschappij die bestaat
uit mensen die oog hebben voor de medemens. Die oog hebben voor gebeurtenissen die ver weg of
dichtbij plaatsvinden of die zich verwonderen over wat om hen heen te zien of te horen is.
Op deze manier komen allerlei culturen en geloven voorbij waar onze wereld vol van is.
Veel gezegden en spreekwoorden die in de Nederlandse taal voorkomen, zijn afkomstig uit de Bijbel.
Ook in de kunst wordt vaakt verwezen naar bijbelverhalen.
In mijn lessen maken kinderen kennis met deze verhalen en de betekenis van christelijke feestdagen,
zoals Kerstmis en Pasen. De raakvlakken met andere godsdiensten komen ook aan de orde.
Vragen:
Heeft u vragen of wilt u informatie, mijn adres is Oosterwoldseweg 52, 8421 RM Oldeberkoop met het
telefoonnummer 0516-451734

Nationaal schoolontbijt:
Op dinsdag 6 november zal onze school meedoen aan het Nationaal
schoolontbijt.
Wij starten die dag met een gezamenlijk ontbijt. Verdere informatie ontvangt u
t.z.t.

Schoolfruit:
Onze school heeft zich begin deze maand aangemeld voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten.
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt onze school drie porties groente en fruit per
leerling per week.
Tijdens het programma gaan wij ook aan de slag met educatie rondom groente, fruit en gezonde
voeding, in combinatie met het lesprogramma Smaaklessen.
Mochten wij ouders nodig hebben om te helpen met fruit snijden, schillen o.i.d. dan leest u dit via
Klasbord!

Workshops bovenbouw
In november willen wij starten met het aanbieden van verschillende workshops in groep 5 t/m 8.
Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders die een aantal opeenvolgende vrijdagochtenden kunnen helpen.
De bedoeling is om de workshops tussen 11.00 uur en 12.00 uur aan te bieden. Bij een workshop kunt
u denken aan bijvoorbeeld: schilderen, techniek, dans of koken.
Heeft u een geweldig talent, een leuk idee of wilt u helpen? Geef u op bij juf Esther of meester Dennis.

Kinderboekenweek:
Volgende week woensdag 3 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek.
Dit jaar is het thema ‘vriendschap’.
Tijdens de Kinderboekenweek zullen we veel lezen en veel boeken promoten.
We starten daarom elke ochtend met lezen door de hele school. Dat betekent
dat alle kinderen om 8.30 uur een boek mogen pakken en een plekje zoeken
in de school om lekker te lezen, alleen of samen.
De opening van de kinderboekenweek wordt woensdagochtend verzorgd door
de leerlingen van groep 7 & 8.

Wist u dat…….
-

Juf Femke ons land vertegenwoordigd tijdens de Europese Dartkamioenschappen?
Juf Femke gisteren op de TV te zien was via een livestream?
Wij na de herfstvakantie starten met een nieuw project over kunst?
Groep 7/8 druk bezig is met het verkopen van de Kinderpostzegels?
Groep 7/8 zich aan het voorbereiden is op de opening van de Kinderboekenweek?
Groep 5/6 na de herfstvakantie een nieuwe leerling in de groep krijgt en zij vandaag al even
mee heeft gedraaid?
Groep 5/6 heel druk bezig is met het oefenen en leren van de tafels?
Groep 3 en 4 prachtige boekenleggers heeft geborduurd?
Zij ook heel veel plezier hebben beleefd met samenwerkingsspelletjes zoals: levend memory,
in de knoop, uit de knoop en bewegende beeldentuin?

De volgende weekinfo ontvangt u op donderdag 10 oktober a.s.
Oud papierschema
Datum
Ouders, verzorgers
2 oktober
Wouter Zuil/Wessel Slager

Reserve

tijd
13.00 uur

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

Namens het team
van Dalton obs de Oosterbrink.
NIEUWS van de BOSMUIZEN:
Hallo allemaal,
Herfst, herfst wat heb je te koop….!
We zijn begonnen met het thema herfst. De kinderen hebben al mooie bomen gemaakt met vallende
blaadjes, als vingerafdruk. De kinderen hebben mooie herfst spullen gevonden in het bosje: eikeltjes,
dennenappels, verschillende blaadjes en zelfs pissebedden en spinnetjes! Aankomede weken gaan
we nog meer leren over de herfst.

Iedere maand komt Tineke van der Burg voor een workshop op de groep bij de Bosmuizen en
Bosuilen.
Afgelopen dinsdag hebben we bij de Bosmuizen het blote voetenpad gelopen.
In plaats dat we voelen met onze handen waren deze keer onze voeten aan de beurt. Voor de
kinderen een bijzondere ervaring.

De

jarig geweest. Gefeliciteerd!
Groetjes de Bosmuizen

afgelopen
maand zijn
Björn en Djake

