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Jarigen van de komende weken
12 okt.
13 okt.

14 okt.
26 okt.
29 okt.

Meester Koen
Demi (gr. 5)
Isa (gr. 7)
Samuel (gr. 6)
Niels (gr. 8)
Noëlla (gr. 7)
Jarno (gr. 6)

VAN HARTE GEFELICITEERD!
Agenda:
Wanneer
19 oktober
29 oktober
1 november
5 november
6 november
7 november
12, 13
november
15 november
15 novermber
20 november
28 november

Wat
Start herfstvakantie (t/m 28 okt.)
Start project Kunst
Zakelijke ouderavond
OV vergadering
Nationaal schoolontbijt
Studiedag leerkrachten
(Kinderen vrij!)
1e oudercontactmomenten

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

Hoe laat
14.15 uur
‘s morgens
19.30 uur
19.30 uur
8.30 uur
Hele dag

ouders

’s middags/’s avonds

Sinterklaassprookje
Afsluiting Project Kunst

Groep 3 t/m 8
8.30 uur tot 12.00 uur
Ouders, belangstellenden 13.45 uur
Ouders, belangstellenden
Medezeggenschapsraad 13.30 uur

Creatieve voorstelling groep 1 & 2
MR vergadering

Andere school:
Mees uit groep 4 is begin oktober gestart op een andere basisschool. Wij wensen Mees een fijne en
leerzame tijd op de Buitenhoeve in Eesveen.

Nieuwe leerling:
Op 8 oktober is Esmee bij ons op school gekomen. Esmee is het zusje van Jarno. Wij wensen Esmee
een fijne en leerzame tijd bij ons op school.

Sinterklaas:
Dit jaar zal Sinterklaas op woensdag 5 december bij ons op school komen. Omdat de kinderen van
groep 1 altijd vrij zijn op woensdag, maar wij hun natuurlijk wel op het Sinterklaasfeest verwachten, is
groep 1 donderdag 6 december de hele dag vrij. De kinderen kunnen dan even bijkomen en uitrusten
van alle drukte rondom Sinterklaas.
Mocht u hierdoor in de problemen komen met oppas of opvang dan horen wij dit graag.

Medezeggenschapsraad:
Vergaderingen:
Er zijn een aantal data, waarop er een MR vergadering was, gewijzigd. De nieuwe data zijn al volgt:
28 november, 30 januari, 6 maart, 17 april, 21 mei en 19 juni. De vergaderingen beginnen om 13.30
uur. Alleen de veragdering van 21 mei start om 15.00 uur
Jaarverslag 207-2018:
In de extra bijlage vindt u het jaarverslag van de MR van 2017-2018. Mocht u hierover nog vragen
hebben dan kunt u mailen met: mr@deoosterbrink.nl

Ouderhulplijst:
Nog niet alle ouders hebben de ouderhulplijst ingeleverd. Zonder de hulp van ouders kunnen wij een
heleboel activiteiten niet (meer) organiseren. Mocht u de lijst nog niet hebben ingeleverd dan vragen
wij u vriendelijk dit alsnog te doen.

Wet privacy:
Vóór de zomervakantie heeft u allemaal een formulier gekregen waarbij wij u toestemming vragen om
foto’s en/of video’s te maken en te publiceren in bijv. de nieuwsbrief, de website, de schoolgids,
schoolbrochure.
Wij hebben hebben nog niet van iedereen een formulier teruggekregen. De ouders die nog geen
formulier hebben teruggestuurd zullen de komende week persoonlijk een mail ontvangen waarin
gevraagd wordt dit alsnog te doen (ook al geeft u geen toestemming).

Oudercontactmoment:
Op maandag 12 en dinsdag 13 november zullen de eerste oudercontactmomenten plaatsvinden.
Deze gesprekken gaan over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind en zijn niet ‘verplicht’.
Mocht u een gesprek willen met de leerkracht(en) van uw kind dan kunt u zich na de herfstvakantie
inschrijven op de intekenlijst. De lijsten hangen vanaf maandag 29 oktober op school.

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.

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.

Wist u dat…….
-

Juf Nynke zwanger is en rond 30 maart haar 4e kindje verwacht?
Miriam Cornelissen in alle groepen heeft voorgelezen tijdens de Kinderboekenweek?
Alle kinderen tijdens de kinderboekenweek het eerste kwartier samen hebben gelezen door
de hele school heen?
Groep 7 & 8 tijdens gymnastiek een echte karate-les hebben gehad?
Op 7 november alle kinderen vrij hebben i.v.m. een studiedag van het team?
Groep 7 & 8 volgende week dinsdag op de fiets naar school moeten komen?
Deze en volgende week de uitjes plaatsvinden van de Gouden Weken?
Groep 3 & 4 afgelopen week hiervoor naar de bibliotheek in Wolvega zijn geweest?
Groep 1 & 2 volgende week maandag naar Appelscha gaan?
Groep 5 & 6 volgende week donderdag naar het belevingspad in Hoogersmilde gaan?
Groep 7 & 8 volgende week dinsdag naar het bos toe gaan?
De Weekinfo vanaf de herfstvakantie een ander uiterlijk krijgt?

De volgende weekinfo ontvangt u op donderdag 1 november a.s.
Oud papierschema
Datum
Ouders, verzorgers
6 november
Dean Lodewijk/Bowie Peters

reserve
Julian de Boer

4 december

Joey de Jong/Sven Bjorn Vermeeren

Noëlla Meurs

8 januari

Laura Mulder/Mirre Mulder

Jarno van Daatselaar

5 februari

Samuel Veenstra/Daniël Derks

Ilse Goettsch

5 maart

Sven van Weert/Jorrit Jorritsma

Jarno van Daatselaar

1 april

Elisa de Lange/Geovanny van Lingen

Yannick de Lang

6 mei

Max van der Garde/

Mirte de vries

4 juni

Milan Oostra/Isa Russchen

Isa Blum

2 juli

Celine Veenstra/Morres Bruursema

Laura van Sluis

6 augustus

Storm Bakker/Jeffrey Betten

Niels Boersma

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

Namens het team
van Dalton obs de Oosterbrink.

Nieuws van de Bosuilen!

Hallo allemaal,
We hebben de afgelopen weken weer leuke avonturen beleefd op de BSO. We zijn veel aan
het voetballen, het gaat er fanatiek aan toe! We hebben behoorlijk wat voetbal talent op de
BSO.
Tineke heeft een leuke workshop gegeven. We hebben mooie handpoppen gemaakt, deze
hebben we beplakt met stofjes, glitters en stickers. Er zijn allemaal mooie creaties gemaakt
zoals unicorns, monsters en dieren.
We spelen veel spelletjes op de bso. Het mijnenspel is op het moment er in trek. Wie vindt als
eerste de weg naar de overkant zonder op een bom te
staan? De kinderen maken zelf het parcours.
Spannend!
Schminken blijft leuk, af en toe maken we de
mooiste creaties. En natuurlijk willen de meiden een
unicorn.
Woensdag avond op 24 oktober is er een Halloween feest bij Old
Skool! Komen jullie ook griezelen? Het hele BSO team wacht daar
op jullie. Meer info volgt.
Groetjes de Bosuilen.

