27 september 2018

Binnenkort jarig
Datum
28-nov

Naam Groep
Floor
4
Julian
6
5-dec. Sinterklaas
Sil
2
7-dec. Bente
5
22-dec. Isabella & Emily (gr. 6)
30 dec. Jayden 4

Agenda
19 nov. Groep 8 naar Stad en Esch
26-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

5-dec.

Sinterklaasfeest

6-dec.

Groep 1 vrij!

10-dec. OV vergadering
19.30 uur
20-dec. Creatieve voorstelling gr. 1-2
Kerstviering.
21-dec. Start kerstvakantie 14.15 uur

15 november 2018
Rectificatie:
In de vorige weekinfo’s en ook op de jaarkalender staat dat de creatieve
voorstelling van groep 1 & 2 zal plaatsvinden op dinsdag 20 november. Dit is
niet juist! De voorstelling zal plaatsvinden op maandag 26 november a.s.

Schoolfruit:
Vanaf deze week zijn wij gestart met het EU-schoolfruitprogramma. Dit
betekent dat alle kinderen van school op woensdag, donderdag en vrijdag,
schoolfruit krijgen. Wij vragen om uw kind(eren) op deze dagen GEEN
pauzehap mee te geven (ook geen koek e.d.) zodat de kinderen kennis
kunnen maken met verschillende soorten fruit en groente.
Mocht u kind allergisch zijn voor een bepaald soort fruit/groente dan kunt u
dit doorgeven aan de leerkracht.

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.

Juf Nynke:
Zoals u wellicht weet is juf Nynke in blijde verwachting. Nu heeft juf Nynke
afgelopen week van de verloskundige te horen gekregen dat zij het wat
rustiger aan moet doen. Zij zal voor onbepaalde tijd 50% blijven werken. Dit
betekent dat juf Nynke op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend
aanwezig is in groep 1 & 2. Op dinsdagmiddag zal juf Natascha de groep de
komende weken draaien.

Nieuwe juf:
Vanaf a.s. maandag werkt er een nieuwe juf bij ons op school. Haar naam is
Martha Ridderbos, ze is een ervaren juf en komt uit Wilhelminaoord. Omdat
juf Nynke ½ dagen gaat werken zal juf Martha voorlopig op maandagmiddag
de creatieve vaardigheden verzorgen voor groep 5 t/m 8 (zie invulling
middagprogramma).
Juf Martha zal zich in de volgende weekinfo aan u voorstellen.

Juf Geesje:
Het gaat gelukkig weer een stuk beter met juf Geesje. Inmiddels heeft u vast al gemerkt dat zij
langzamerhand haar werkzaamheden weer oppakt. In overleg tussen juf Geesje en de bedrijfsarts
is besloten dat juf Geesje, vanaf komende week, haar werkzaamheden gaat uitbreiden. Juf Geesje
zal iedere morgen in groep 3 & 4 lesgeven. De middagen zullen door juf Femke verzorgd worden.
Op de ochtenden zal juf Femke in verschillende groepen, waar nodig, ondersteuning bieden.

Invulling middagprogramma:
Zoals u eerder in de weekinfo heeft kunnen lezen zal het middagprogramma, vanaf a.s. maandag,
er wat anders uit gaan zien in groep 3 t/m 8. Het gaat hierbij om de invulling van 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.
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 Martha
creatieve vorming
juf Femke
wetenschap, techniek en ICT (en creatieve vorming gr. 3 & 4)
meester Dennis
aardrijkskunde & geschiedenis
De vakken worden maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmiddag gegeven in de eigen
lokalen, de leerkrachten zullen van lokalen wisselen. 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.

Schoolbibliotheek:
Vrijdag 23 november wordt door de openbare bibliotheek onze schoolboekenkast weer
omgeruild en hebben we een nieuwe collectie tot onze beschikking.
Dit houdt in dat komende maandag alleen boeken ingeleverd kunnen worden, zodat we de kast
zo volledig mogelijk kunnen doorgeven aan de volgende school.
Nog even een korte uitleg over de schoolbibliotheek:
Vanuit de openbare bibliotheek staat er op school een mobiele boekenkast, met daarin een door
de bibliotheek samengesteld collectie van boeken voor gr. 1 t/m 8: prentenboeken, eerste
leesboekjes, informatieve boeken, stripboeken en leesboeken van verschillende niveaus.
Hoe werkt het? Met een groep van 5 enthousiaste ouders helpen we indien nodig de kinderen bij
het zoeken van een boek dat aansluit bij hun interesse en leesniveau. We noteren in het
uitleensysteem wie welk boek mee naar huis heeft. Elk kind mag per keer één boek meenemen en
bij het inleveren daarvan kan een ander boek uitgekozen worden. Bij voorkeur een boek na 2 a 3
weken weer inleveren, zodat een ander het ook kan lezen. Drie keer per schooljaar krijgen we een
nieuwe collectie.

Inloop/aanvang lessen:
In groep 1 t/m 4 mogen de kinderen vanaf 8.15 uur de klas in. De ouders van groep 1 en 2 moeten
met de kinderen de klas in en helpen hun kinderen even kort op gang. Om vervolgens afscheid te
nemen. Alle kinderen moeten voor 8.25 uur in de klas zijn. Ouders hebben uiterlijk om 8.35 uur
afscheid genomen!
De ouders van groep 3 mogen met de kinderen mee de klas in. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Het is
dan de bedoeling dat de ouders afscheid nemen van hun kind en de klas verlaten. Om 8.30 uur gaat
de tweede bel en beginnen de lessen.
In groep 5 t/m 8 zijn de kinderen vanaf 8.15 uur (niet eerder) welkom op school. Tot de eerste bel
spelen ze buiten. Vanaf 8.15 uur is er een pleinwacht aanwezig. Bij de eerste bel (8.25 uur) gaan de
kinderen naar binnen. Om 8.30 uur starten de lessen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om zich aan deze tijden te houden?

Parkeren Boijlerweg:
Zoals ook op de zakelijke ouderavond is besproken wil ik nog even graag de aandacht vragen voor het
parkeren aan de Boijlerweg.
Het uitdrukkelijke verzoek is om NIET te parkeren vóór de school (tussen de tekst ‘School’). Ook niet
om kinderen uit te laten stappen!
De strook tussen de oprit naar de fietsenstalling en de oprit naar de parkeerplaats is een ‘Kiss and Go’
area. Gelieve deze uitsluitend te gebruiken voor in- en uitstappen en direct weer door te rijden! (dus
niet ‘parkeren’).
Wij hopen dat iedereen zich hieraan wil houden, dit i.v.m. de veiligheid van onze kinderen.

Wist u dat?
-

Wij vandaag met alle leerlingen van groep 3 t/m 8 naar het Sinterklaassprookje ‘Ali
Ben Hassan’ zijn geweest in Ter Idzard?
Wij vandaag een leuke afsluiting hebben gehad van ons kunstproject?
U de stippenschilderijen binnenkort op de gang kunt bewonderen?
Groep 1 en 2 vandaag een echte kunstenaar in de klas heeft gehad?
Dit de opa van Sil en Laura is?
En dat zij met hem samen een groepswerk ‘de dierentuin’ hebben gemaakt?
Groep 8 maandag naar Stad en Esch in Diever gaat?

Oud papier schema
Datum Ouders, verzorgers

Reserve

Tijd

4-dec.
8-jan.
5-feb.
5- mrt.
1-apr.
6-mei
4 juni
2 juli
6 aug.

Noëlla Meurs

13.00
13.00
13.00
13.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

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

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

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,
Bijna al het blad is van de bomen en de bosmuizen hebben het thema herfst
afgesloten. En nu het ook weer donkerder wordt hebben we ook mooie
lampions gemaakt en veel geoefend met de liedjes. We zijn op vrijdag 9 november
met de lampions langs de groep 1/2 en 3/4 geweest en de liedjes laten horen .
Na het zingen hebben ze lekker gesmuld van de mandarijn en snoepjes.
We gaan beginnen met een nieuw thema feest! De bosmuizen wachten dan ook vol
verwachting op de komst van Sinterklaas, wat zal hij ons dit jaar brengen?
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