27 september 2018
29 november 2018
Binnenkort jarig
Datum
5-dec.

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

Agenda
29-nov

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

5-dec.

Sinterklaasfeest (auto’s
parkeren op de
parkeerplaats bij het
sportveld!)

6-dec.

Groep 1 vrij!

10-dec. OV vergadering
19.30 uur
20-dec. Creatieve voorstelling gr. 3 &
4
Kerstviering.
21-dec. Inloop school van 8.30 uur
tot 9.00 uur. Om 9.00 uur
beginnen de lessen. Start
kerstvakantie 12.30 uur
7-jan.

Start 2e project ‘Beroepen’.

Informatie over vervanging leerkrachten:
Binnen Comprix zijn er afspraken gemaakt over hoe wij, als school, omgaan bij
vervanging van leerkrachten bij ziekte, verlof of scholing.
Wanneer een leerkracht afwezig is zal er direct gezocht worden naar
vervanging. Hoewel de afwezigheid van de leerkracht, door bijv. ziekte, niet te
voorspellen is zullen wij ons uiterste best doen om een passende oplossing te
vinden voor de desbetreffende groep(en). Soms lukt dit maar gedeeltelijk
omdat er een groot tekort is aan invalleerkrachten in Weststellingwerf (maar
ook in de rest van het land).
Wanneer er ziekte optreedt volgen wij de volgende stappen:
- De directeur wordt als eerste op de hoogte gebracht bij ziekte.
- We zoeken (intern) naar vervanging (bij collega’s of duo-partners)
- Directeur zoekt via de vervangerslijst naar een vervangende leerkracht
(extern)
- Directeur of IB-er gaan evt. voor één dag voor de groep
- De leerlingen worden opgesplitst en verdeeld over de andere groepen
- In het uiterste geval wordt de groep naar huis gestuurd. Evt. worden de
ouders ’s morgens gebeld dat het desbetreffende kind vrij is. Mocht u
hierdoor in de problemen komen met de opvang van uw kind en is er geen
andere opvang mogelijk dan zullen wij voor opvang zorgen.
- Wanneer de leerkracht meerdere dagen afwezig is dan wordt er per dag een
andere groep naar huis gestuurd zodat niet steeds dezelfde groep geen
onderwijs krijgt.
Wij zullen alles doen wat er in ons vermogen ligt om niet tot de laatste twee
stappen te hoeven overgaan. Echter zou het in de praktijk mogelijk zijn
wanneer er meerdere leerkrachten tegelijkertijd afwezig zijn i.v.m. ziekte of
wanneer er geen vervanging mogelijk is.

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.
Wij hebben vernomen dat Sinterklaas op woensdag 5 december aankomt aan
de voorkant van de school. Zou u allemaal zo vriendelijk willen zijn

om uw auto achter op de parkeerplaats bij het sportveld te
parkeren? Zo kan Sinterklaas, met zijn gevolg, op een veilige manier aan de
voorkant van onze school arriveren!
Op dinsdag 4 december moeten de kinderen van groep 5 t/m 8 hun surprise,
na schooltijd, in de klas brengen.

Kerst
Op donderdag 20 december vindt ons jaarlijkse kerstdiner plaats.
Wij vragen weer van jullie als ouders om allemaal lekkere dingen te maken voor dit sfeervolle
diner.
In de bijlage vinden jullie een uitnodiging voor dit kerstdiner, lees dit even goed door. Hier staat
alle informatie in beschreven. Vanaf maandag 10 december hangt er bij elke groep een
‘menulijst’, hier kunnen ouders het door hun gemaakte gerecht op invullen. Voor meer informatie
zie bijlage.
De kinderen gaan op 20 december gewoon tot 14.15 uur naar school.
Om 17.00 uur worden ze dan weer verwacht voor het kerstdiner.
Op vrijdag 21 december begint de school wat later zodat iedereen even kan ‘bijslapen’. De inloop
is tussen 8.30 uur en 9.00 uur. Om 9.00 uur beginnen de lessen. De kerstvakantie start om 12.30
uur! Mocht u hierdoor in de problemen komen met oppas dan kunt u dit aangeven aan de
leerkracht. Wij zorgen dan voor opvang tot 14.15 uur.

Pleincommissie:
Op onze school hebben wij een pleincommissie die twee of drie keer per jaar samenkomt om de
schoolpleinen te onderhouden en klusjes te doen in en om school. Ook zaterdagochtend 15
december zal deze pleincommissie weer aan het werk gaan om het blad te verwijderen, de
groentetuintjes op te schonen en andere werkzaamheden te verrichten.
Omdat er een paar ouders gestopt zijn, zoeken wij voor de pleincommissie nog een paar handige
ouders die af en toe de ‘handen uit de mouwen’ willen steken om het schoolterrein te
onderhouden. Mocht u zin en tijd hebben om deze groep mensen te versterken dan kunt u zich
aanmelden bij meester Koen.

Actie schoenmaatjes:
Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau.
De decembermaand is de tijd van cadeautjes. Spannend natuurlijk; wat zal ik krijgen? Kinderen die
in armoede opgroeien krijgen nooit een cadeautje. Maar … Onderwijs is zoveel meer dan leren
schrijven, lezen en rekenen. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een
waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in
ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau!
Hoe werkt het? Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets
concreets voor een kind in een arm land. De schoenendozen worden uitgedeeld aan kinderen op
scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen. Een leuk
filmpje vind je hier: https://schoenmaatjes.nl/
Wil jij hier ook graag aan meehelpen? Leuk! Bij je meester of juf kun je de folder ophalen. Er zijn
dit jaar helaas geen schoenendozen beschikbaar, dus zoek thuis, vraag je buren of bij de
schoenenwinkel om een doos. (let op het formaat) Thuis versier je de doos zo mooi mogelijk en
vul je hem met de spulletjes die op het lijstje staan. Daarna lever je de schoenendoos weer in op
school. Doe dit uiterlijk vrijdag 14 december.
Als je de barcode niet activeert, dan worden de verzendkosten (€6,00) door de kerk van Boijl
betaald. Heb je een vraag of leuk idee: Anouk Derks 06-10442735 of Lianne Goettsch 0657576672.

Wist u dat………….
- Groep 1 & 2 afgelopen maandag een creatieve voorstelling hebben gegeven als ‘Pietjes’?
- Alle kinderen hun eigen museum kunnen openen in het kader van de Kunstweken?
- Deze musea nog tot 7 december te openen en te bekijken zijn?
- De kinderen hiervoor een kaart met informatie mee hebben gekregen?
- Lieke uit groep 8 de voorleeskampioen van de school is geworden?
- Groep 8 woensdag 12 december naar het Stellingwerf College gaat om kennis te maken?

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
De volgende weekinfo ontvangt u op donderdag 13 december a.s.

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink

Nieuws van de Kinderkei
Sinds een aantal weken is Klazien Hoogeveen weer op therapeutische basis op het kinderdagverblijf aan het werk.
Ze is op woensdag op de groep te vinden.
Vanaf 7 december heeft Klasien Smitstra zwangerschapsverlof. Halverwege januari is Klasien uitgerekend.
Jacqueline zal de locatie gebonden taken van Klasien overnemen en is daarbij ook vanaf heden het aanspreekpunt
van de locatie Boijl.
Stukje van de Bosarend.
We zijn fanatiek aan het spelen bij de Bosarend.
Deze week zijn wij in het bos geweest. Met touwen hadden we een parcours uitgezet waar we over en onderdoor
konden klimmen. Op de tv zoeken we leuke liedjes uit waar we op kunnen dansen of een complete work-out op
het nummer van Baby Shark.
In ons minibroeikasje hebben we zaadjes met heel veel liefde gepland! Deze zijn al druk aan het groeien, erg leuk
om te zien hoe dit in zijn proces gaat.
Op de BSO de Bosarend hebben we een eigen nummer, hierop zijn we dinsdag en donderdags te bereiken. Het
nummer is: 06 15 13 23 20
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