27 september 2018

Binnenkort jarig
Datum
28-nov

Naam
Floor
Julian

Groep
4
6

1 november 2018
Nieuwe Weekinfo
Zoals u ziet is de weekinfo vernieuwd. Wij zijn blij met deze nieuwe lay-out
die dankzij Mariska Demmink is ontwikkeld. Wij zullen deze nieuwe weekinfo
evt. nog verder ontwikkelen. Mocht u op-, aanmerkingen of suggesties
hebben dan horen wij dit graag.

Nieuwe leerling:
Agenda
1-nov

Zakelijke ouderavond
Ouders, team, MR en OV
Start om 19.30 uur

5-nov

OV vergadering
Start om 19.30 uur.

6-nov

Nationaal schoolontbijt
Leerlingen, leerkrachten
Start om 8.30 uur

7-nov

Studiedag leerkrachten
Kinderen vrij!
Hele dag

12-nov

1e oudercontactmoment
’s middags & ’s avonds

13-nov

1e oudercontactmoment
’s middags

15-nov

Sinterklaassprookje (gr. 3
t/m 8) 8.30 tot 12.00 uur
Afsluiting project Kunst
Ouders, belangstellenden
13.45 uur

20-nov

creatieve voorstelling
gr. 1 & 2
ouders, belangstellenden

28-nov

MR vergadering
13.30 uur

29-nov

Voorlichtingsavond VO (voor
ouders van leerlingen van
groep 8)
19.30 uur het Vlechtwerk
Noordwolde

Vanaf maandag 29 oktober is Xenia bij ons op school gekomen. Zij zit in
groep 5.
Wij wensen Xenia 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.
Vandaag zijn de verlanglijstjes voor groep 1 t/m 6 meegegeven, deze moeten
maandag 5 november ingevuld weer mee terug naar school.

Sinterklaassprookje
Op donderdagochtend 15 november gaat groep 3 t/m 8 naar het
Sinterklaassprookje met als titel “Ali Ben Hassan”. Het sprookje vindt plaats
in dorpshuis de Bult in Ter Idzard en start om 9.00 uur.
Wij vertrekken om 8.30 vanaf school. Zorg dat uw kind op tijd is want wij
moeten echt op tijd vertrekken!!! De voorstelling duurt tot ongeveer 11.00
uur en wij zullen rond 11.45-12.00 uur weer op school aanwezig zijn.
Voor het vervoer van de kinderen zijn wij afhankelijk van chauffeurs.
Aangezien we met een grote groep zijn hebben we veel ouders nodig. Wie
kan er mee? Graag aanmelden bij de leerkrachten. U kunt blijven om het
sprookje te bekijken

Project ‘Kunst’
Afgelopen maandag zijn wij op school gestart met het eerste project van dit
schooljaar met als thema ‘Kunst’. De komende drie weken besteden wij op
school aandacht aan allerlei vormen van kunst, zoals: Dans, muziek,
woordkunst en drama, beeldende kunst en toepaste kunst. Tijdens dit project
werken de kinderen van groep 1 t/m 4 samen in verschillende groepjes en
groep 5 t/m 8.
Op donderdag 15 november a.s. zal de afsluiting van het project plaatsvinden
op school.
Plaatsvinden. Informatie hierover volgt nog.

Intekenlijst oudergesprekken:
Op maandag 12 en dinsdag 13 november vinden de 1e oudergesprekken van

dit schooljaar plaats. Deze gesprekken zullen gaan over de sociale- en
emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). De gesprekken zijn niet
verplicht. U kunt zich nog tot en met maandagochtend inschrijven voor een
gesprek met de leerkracht van uw kind.

Resultaten ouderenquête
Zoals u weet bent u in de periode van 11 juni t/m 13 juli in de gelegenheid
gesteld om een ouderenquête in te vullen over wat u van onze school vindt.
De resultaten van deze ouderenquête vindt u als extra bijlage bij deze weekinfo.
De complete uitslagen van deze ouderenquête liggen ter inzage op school.
Mocht u deze willen inzien dan kunt u zich melden bij meester Koen.

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!

Invulling middagprogramma:
Binnen onze school zijn wij aan het verkennen hoe wij verdere invulling kunnen
geven aan de nieuwe visie en de koers die wij, als school, gaan varen. Zoals u
inmiddels heeft gemerkt zijn wij vorig jaar begonnen met projectperiodes en het
verzorgen van creatieve workshops voor groep 5 t/m 8. Daarnaast hebben wij
bekeken hoe wij invulling kunnen geven aan de zaakvakken (aardrijkskunde,
geschiedenis, natuurkunde, biologie , wetenschap en techniek), muziek, drama
en creatieve vorming.
Binnen ons team hebben wij naar de ‘talenten’ en deskundigheid van de
verschillende leerkrachten gekeken en hebben deze ‘deskundigheid’ gekoppeld
aan één van deze vakgebieden.
Wij willen na het project ‘kunst’ (vanaf week 47), gaan werken met een andere
opzet in het middagprogramma. De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen
onderstaande vakgebieden aangeboden door de desbetreffende leerkracht.
juf Esther
natuur en biologie
juf Janneke
muziek & drama
juf Nynke
creatieve vorming
juf Femke
wetenschap, techniek en ICT
meester Dennis
aardrijkskunde & geschiedenis
De vakken worden maandag-, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag gegeven in
de verschillende lokalen. Dit betekent dat de kinderen van groep 3 t/m 8 van de
verschillende leerkrachten les krijgen.
Dit aanbod vindt plaats naast de workshops van groep 5 t/m 8.

Studiedag leerkrachten
Op woensdag 7 november zijn alle kinderen vrij i.v.m. studiedag van de leerkrachten. Zij gaan die dag naar
een Dalton congres in Deventer.

Wist u dat?
-

Onze school op dinsdag 6 november meedoet met het Nationale schoolontbijt?
Dat de kinderen daarom op 6 november in pyjama op school mogen komen?
We verschillende talenten ontdekken tijdens het kunstproject?
Groep 2 t/m 4 in het kader van het kunstproject woensdag naar het museum in
Vledder is geweest?
En dat de kinderen na de speurtocht in het museum een prijs (kaart en 3D
puzzel) hebben gekregen?
De school er steeds meer als een museum begint uit te zien, met name in groep
1/2?
We op school, naast het kunstproject, ook bezig zijn met het maken van
lampionnen?
We op 23 november starten met een nieuwe ronde workshops voor groep 5 t/m
8?
We voor de vakantie een nieuwe leerlingenraad gekozen hebben en deze
volgende week voor het eerst vergaderen?
We vanmorgen allemaal de school uit moesten vanwege een
ontruimingsoefening?

Oud papier schema
Datum Ouders, verzorgers
6-nov
4-dec.
8-jan.
5-feb.
5- mrt.
1-apr.
6-mei
4 juni
2 juli
6 aug.

Ilse Goettsch/Bowie Peters
Joey de Jong/Sven Bjorn Vermeeren
Laura Mulder/Mirre Mulder
Samuel Veenstra/Daniël Derks
Sven van Weert/ Jorrit Jorritsma
Elisa de Lange/Geovanny van Lingen
Max v.d. Garde/Mirte de Vries
Milan Oostra/Isa Russchen
Celine Veenstra/Morres Bruursema
Storm bakker/Jeffrey Betten

Reserve
Noëlla Meurs
Emma From
Jarno van Daatselaar
Yannick de Lang
Julian de Boer
Isa Blum
Laura van Sluis
Niels Boersma

Tijd
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric Groen: Eric.r.groen@gmail.com

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink

Nieuws van de Kinderkei
Hallo allemaal,
We hebben een gezellige maar griezelige vakantie achter de rug. De vakantie stond in het teken van
Halloween. We hebben de mooiste spinnenwebben en vleermuizen gemaakt. In het bos hebben we een
grote hut gebouwd.
Woensdag hebben we een griezeltocht gehad in Wolvega. Er waren meerdere themakamers: de
heksenkamer, monster en co, een voel en bewegingsruimte en nog veel meer. In de kamers was van
alles te doen en te beleven.
Groetjes de Bosuilen en Bosarends
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