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Jarigen van de komende weken
26 okt.
29 okt.

Noëlla (gr. 7)
Jarno (gr. 6)

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Agenda:
Wanneer
19 oktober
29 oktober
1 november
5 november
6 november
7 november
12 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!)
Start schoolfruit
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

Leerlingen, leekrachten
ouders

Pauze
’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

Sinterklaasprookje:
Op donderdag 15 november a.s. zal groep 3 t/m 8 naar het Sinterklaassprookje in Wolvega gaan.
Het sprookje begint om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 11.00 uur. Wij zullen rond 8.30 uur vanaf
school vertrekken en tussen 11.30 en 12.00 uur weer terug op school zijn.
Voor het vervoer zijn wij natuurlijk afhankelijk van ouders. Bij deze alvast een oproep, wie wil er
rijden? Graag melden bij de leerkrachten.

Project Kunst:
Op maandag 29 oktober a.s zullen wij starten met ons eerste project van
dit schooljaar. Het thema is ‘Kunst’, waarbij groep 1 t/m 4 samen zullen
werken en groep 5 t/m 8. Aan dit project zit ook een excursie vast naar een
museum of een kunstenaar. Het project wordt afgesloten met een
gezamenlijke presentatie op donderdagmiddag 15 november.

Uitje project kunst onderbouw
De groepen 2, 3 en 4 gaan woensdag 31 oktober in het kader van het project ‘kunst’ naar het
museum in Vledder. Vertrek om 9.45 uur, we zijn om 12.30 uur weer terug op school. Wie wil en kan
rijden/begeleiden op deze ochtend? Hiervoor kan aangemeld worden bij de groepsleerkrachten.
Groep 1 is normaal gesproken op woensdag vrij, maar is van harte welkom om mee te gaan. Laat dit
even weten aan juf Nynke.

Kanjertraining
Deze week hebben wij de gouden weken afgesloten met een uitje. Natuurlijk houdt de groepsvorming
niet op na deze weken. We blijven in de klassen bezig met hoe je met elkaar omgaat. Hier is onze
methode de Kanjertraining een belangrijke factor in. We zijn in de klassen dan ook druk bezig met het
bespreken van gedrag aan de hand van de ‘petten’. Hieronder voor jullie een korte reminder wat deze
petten inhouden. En misschien leuk om thuis eens aan de kinderen te vragen wat die motor en
bezinepomp nou eigenlijk zijn (en doen)?

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.

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.
We hebben inmiddels een aantal aanmedlingen binnengekregen. Na de herfstvakantie volgt meer
informatie.
Opgeven kan nog altijd: dus heeft u een geweldig talent, een leuk idee of wilt u gewoon helpen? Geef
u op bij juf Esther of meester Dennis.

De Gouden Weken
Groep 7/8
In het kader van de Gouden Weken zijn we met de leerlingen van groep 7/8 naar het Koepelbos
geweest. Om 9.15 uur zijn we met z’n allen op de fiets vertrokken. Om 10.00 uur waren we in het bos
en zijn de verschillende groepjes het bos gaan verkennen. Vervolgens hebben de leerlingen hutten
gebouwd. Het was erg mooi om te zien hoe er werd samengewerkt. Het was een zeer geslaagde dag.

Groep 5/6
Vandaag zijn we naar het belevingspad in Hoogersmilde
geweest. We hebben het pad gevolgd. Onderweg kwamen we
een vliegtuig tegen, hebben we sporen gezocht en zijn we over
verschillende paden gelopen. Het start en eindpunt was bij een
camping. Hier hebben we ons broodje gegeten en konden we
nog lekker even spelen. Ook was er hier nog een klauterpad met
een leuk parcoor. Als afsluiting hebben we nog met zijn allen
een spel gespeeld. Al met al een geslaagde dag. Janneke, Anja,
Kim, Carmen en Adrie bedankt voor het rijden!

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!

WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE HERFSTVAKANTIE!!

Namens het team
van Dalton obs de Oosterbrink.

