27 september 2018
13 december 2018
Binnenkort jarig
Datum

Naam

Groep

22-dec.
30 dec.
31 de.
3 jan.
10 jan.

Isabella & Emily (gr. 6)
Jayden 4
Lisa
2
Jasper 1
Luca
2

Agenda
17 dec.

Kerststukjes maken

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’.

14 jan.

OV vergadering 19.30 uur

17 jan.

Klankbordgroep vergadering
19.45 uur

23 jan.

Team studiedag kinderen
vrij!!

21jan/1 feb Toetsweken
30 jan.

MR vergadering 13.30 uur

Actie schoenmaatjes:
In de vorige weekinfo heeft u informatie gehad over de actie schoenmaatjes
van Edukans.
De (gevulde) dozen dienen uiterlijk vrijdag 14 december te worden
ingeleverd op school.
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 0610442735 of Lianne Goettsch 06-57576672.

Kerststukjes maken:
Op maandag 17 december a.s. willen we de kinderen kerststukjes laten
maken en/ of glazen potjes laten versieren (sfeerlichtjes). Op onze oproep
hebben meerdere ouders zich aangemeld om te komen helpen. Bedankt
hiervoor! De ouders, die opgegeven hebben om te helpen, worden allemaal
verwacht. We beginnen om 9.00 uur en de eindtijd is onbekend. Het is voor
deze hulpouders dan ook handig om wat te eten mee te nemen, daar het
programma waarschijnlijk tot in de middag doorloopt. Het zou fijn zijn als
iedere ouder een snoeischaar meeneemt voor het knippen van het groen.
Wat moeten de kinderen meenemen?
Voor het kerststukje: Een bakje (waar het kerststukje in moet), een stukje
oase, passend bij het bakje (maken we op school wel nat), hulst (veel), groen
(conifeer, spar, den etc.), evt. versieringen en een (elektrische) kaars.
Voor het maken van een sfeerlicht: glazen potjes, waar waxinelichtjes in
passen.
Het materiaal graag meenemen in een tasje voorzien van naam en groep.

Kerst:
Zoals u in de vorige weekinfo heeft kunnen lezen vindt op donderdag 20
december ons jaarlijkse kerstdiner plaats.
Wij vragen weer van jullie als ouders om allemaal lekkere dingen te maken
voor dit sfeervolle diner.
Vanaf maandag 10 december hangt er bij elke groep een ‘menulijst’. Hier
kunnen ouders het door hun gemaakte gerecht op invullen.
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.Het diner
duurt tot 18.45 uur. We verwachten dan dat de ouders de kinderen uit de
klassen komen halen.
De kinderen hoeven GEEN bord, beker of bestek mee te nemen. Dit gebruiken
we van school!
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.

Kerst knutselmiddag:
Vanmiddag hebben we een hele gezellige knutselmiddag gehad.
Ouders bedankt voor de hulp. Foto’s vindt u binnenkort op de site.

Project Schoolfruit:
Zoals u weet doet onze school mee aan het EU schoolfruitprogramma. Op woensdag, donderdag
en vrijdag krijgen de kinderen op school een stuk fruit of groente.
Nu is gebleken dat, na 3 weken hieraan mee te doen, het aantal en de hoeveelheid fruit en
groente niet altijd voldoende is voor de kinderen. Wij hebben binnen het team naar een passende
oplossing gezocht voor dit ‘probleem’. Wij hebben afgesproken dat, na de kerstvakantie, op 2
dagen fruit uitgedeeld wordt aan de kinderen. Omdat wij voor drie dagen fruit ontvangen kunnen
de kinderen wat extra fruit krijgen indien dit nodig is.
Vanaf de kerstvakantie krijgen de kinderen op donderdag en vrijdag schoolfruit op school.
Van maandag t/m woensdag kunt u uw kinderen zelf fruit meegeven.

Project ‘Beroepen’:
Na de kerstvakantie starten wij op school met onze 2e projectperiode van dit schooljaar. Het
thema van dit project is: ‘Beroepen’. Mocht u een leuk beroep hebben waarover u iets wilt
vertellen. Dan horen wij dit graag.
De afsluiting zal zijn op maandagmiddag 28 januari.

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.

Studiedag team:
Zoals u in de agenda heeft kunnen lezen hebben de leerkrachten van school op woensdag 23
januari een studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij!

Wist u dat………….
- De fairybell op het schoolplein ’s avonds erg mooi licht geeft?
- De school mooi versierd is met kerstversiering door de moeder van Joey en Milan?
- Groep 7 & 8 voor € 3727,63 aan Kinderpostzegels hebben verkocht?
- Zij hiermee het certificaat ‘Superschool’ hebben ontvangen?
- Er door de kinderen steeds vaker gebruik gemaakt wordt van onze nieuwe chromebooks?
- De kinderen van groep 8 op bezoek zijn geweest bij het Stellingwerf College?
- We op donderdag met de hele school gezellige kerstknutsels hebben gemaakt?
- De school (dank zij u!) weer een heleboel boeken heeft ontvangen met de Total zegelactie?

Oud papier schema
Datum Ouders, verzorgers

Reserve

Tijd

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

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

13.00
13.00
13.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

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

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric Groen: Eric.r.groen@gmail.com
De volgende (extra) weekinfo ontvangt u op donderdag 20 december a.s.

Namens het team van Dalton obs de Oosterbrink

De Oosterbrink | Boijlerweg 88, 8392 NK Boijl | Tel: 0561 421677
E-mail: directie@deoosterbrink.nl | Website: www.deoosterbrink.nl
Kinderopvang en Buitenschoolse opvang De Kinderkei | Boijlerweg 88, 8392 NK Boijl
Tel: 0561 421926 | E-mail: info@dekinderkei.nl | Website: www.dekinderkei.nl

