Agenda 4e periode

NIEUWSBRIEF 29 april 2021

mei/juni/juli

Klankbordgroep
30 april
Koningsspelen
1 t/m 16 mei
Meivakantie

Afgelopen week hadden we een overleg met de Klankbord groep, daarin hebben we
gesproken over de weekinfo, de oudergesprekken, het plein en natuurlijk kwam het
punt Corona ook ter sprake. Vooral veel positieve geluiden, waar wij als school blij
mee zijn, maar ook een punt van aandacht.
We willen graag alle ouders, opa’s, oma’s vragen om echt de looproute in acht te
nemen. Dus graag teruglopen naar de parkeerplaats via het schoolbos.

8 mei
Plantjesmarkt
24 mei
2e Pinksterdag
22 juni
Margedag (alle lln vrij)
25 juni
Rapport mee
28 juni t/m 2 juli
3e Oudercontactmoment

Luizencontrole
Na de meivakantie zullen alle leerlingen weer gecontroleerd worden op luizen. Kijkt u
hier zelf ook goed naar in de vakantie?

Musical

9 juli
Laatste schooldag, vrij om 12.30

We hebben er als school voor gekozen om dit jaar met groep
7/8 wel een musical te gaan doen. “Paniek in de snoepfabriek!”

10 juli t/m 22
aug
Zomervakantie

Of ouders de musical live kunnen gaan zien is natuurlijk nog de vraag. We hebben
sowieso een cameraman geregeld die alles gaat filmen, zodat de leerlingen een dvd
mee naar huis krijgen.

Schoolreisjes & Kamp groep 7/8

Bibliotheek boeken
Na de meivakantie wordt onze
bieb kast weer omgewisseld, heeft u nog
boeken thuis? Dan
deze graag inleveren.

Voor de schoolreisjes en het kamp van groep 7/8 zijn we met het team aan het kijken
naar Corona-proof uitstapjes. Deze uitstapjes zullen plaatsvinden in de laatste weken
van het schooljaar, zodra hier mee over bekend is zullen de leerkrachten dit via Klasbord met u delen.

Nieuwe leerlingen
Na de meivakantie zullen er drie nieuwe leerlingen
op onze school starten. Jildau en Isolde in groep 2 en
Lieuwe in groep 4. Welkom bij ons op school!

MR-(her)verkiezingen
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (OMR) heeft op de Oosterbrink een zittingsduur van twee jaar met kans op
herverkiezing voor nog eens twee jaar. Onze voorzitter Polien heeft haar eerste twee jaar in de MR er op zitten. Ze stelt zich
beschikbaar voor een herverkiezing.
Mocht u graag willen mee denken met de school en zitting willen nemen in de MR, kunt u zich tot 1 juni aanmelden via
mr@deoosterbrink of directie@deoosterbrink.nl
Indien er zich geen tegen kandidaten melden, zal Polien automatisch voor een periode van 2 jaar worden benoemd.

Zelftesten / GGD testen
Bij deze nieuwsbrief treft u ook een informatiefolder over de zelftesten. Er is momenteel van alles te koop in de winkels en
wij krijgen als school hier veel vragen over. In deze folder staan de richtlijnen van de GGD, deze richtlijnen volgen wij als
school.

Sport op Basisscholen Extra (afgekort SOBx).
Hallo ouders / verzorgers,
Sinds september 2014 wordt er vanuit het Beweegteam Weststellingwerf
een impuls gegeven aan sport en bewegen in de gemeente Weststellingwerf.
Afgelopen jaren worden er op een aantal scholen motorische screeningen gedaan bij de kinderen uit de groepen 3 en 4 die
wat moeite hebben met bewegen. Wij willen deze kinderen graag verder helpen doormiddel van beweeggroepjes in Wolvega
en Noordwolde.
Onder leiding van een buurtsportcoach, tevens vakleerkracht, gaan de kinderen in de gymzaal aan de slag met verschillende
vormen van bewegen. De kinderen werken op hun eigen niveau en de onderdelen worden regelmatig herhaald. Op deze wijze
groeien de kinderen in hun motorische ontwikkeling en krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen. Daarnaast is het aanbod
volledig gratis.
Met de school wordt er een moment gepland dat de screeningen worden afgenomen, als u hier als ouder/verzorger bezwaar
tegen heeft dan kunt u dit aangegeven bij de groepsleerkracht. U kind wordt dan niet gescreend.
Nadat de screening heeft plaats gevonden krijgen de kinderen die in aanmerking komen voor SOBx een uitnodiging mee van
de groepsleerkracht met verdere informatie. U kunt uw kind vrijblijvend aanmelden voor het beweeggroepje. Als uw kind niet
in aanmerking komt voor SOBx dan krijgt uw kind ook een brief mee naar huis van de groepsleerkracht.
Met vriendelijke groet,
Karen Douwstra
Beweegteam Weststellingwerf

OUD PAPIER
Datum
8 Mei ’21

Ouders van:
Nick Bosma

Ouders van:
Storm Bakker

Tijd
Reserve
9.00 uur Celine Veenstra

5 Juni ‘21

Bente Rook

Jarno van Daatselaar

9.00 uur Tess van ‘t Klooster

3 Juli ‘21
28 juli ‘21

Jarno Oostra
Denise Oukes

Tess Mulder
Ilan Meurs

9.00 uur Jorrit Jorritsma
9.00 uur Ilse Goetsch

Hallo lieve kinderen,
Wij (de leidsters van de Kinderkei) vinden het erg jammer dat het Lentefeest dit jaar
niet door kan gaan. Daarom hebben wij voor alle kinderen een speurtocht uitgezet.
Deze loopt door het dorp. Voor iedereen die de antwoorden bij ons komt inleveren is er
een kleinigheidje. Ook is er in het bos een mooie kei verstopt. Als je deze gevonden
hebt ga er dan vooral mee op de foto en mail hem naar kinderkeiboyl@outlook.com.
De mooiste/leukste/origineelste foto wint de hoofdprijs! ( Wil je in de mail vermelden of we
de foto mogen gebruiken voor Social media en/of website)
De kinderen die bij ons op de kinderopvang of BSO zitten, krijgen de speurtocht mee
naar huis. Alle andere kinderen die mee willen doen kunnen de speurtocht ophalen bij
de Bosmuizen (Kinderkei in Boijl), dit kan van maandag 3 t/m vrijdag 7 mei en maandag
10 t/m vrijdag 14 mei. Lever je antwoorden en/of de foto uiterlijk 21 mei 2021 bij ons
in. Wij zullen de winnaar bekend maken door middel van een berichtje en een foto op facebook.
Voor de kinderen die hier niet in Boijl wonen maar toch graag de speurtocht willen doen met bijvooorbeeld opa en oma
die hier wel wonen of gewoon lekker met ouders willen wandelen door ons mooie dorp mail dan naar: tineke@dekinderkei.nl en ontvang de speurtocht via de mail. Even uitprinten en het speuren kan beginnen!

Groetjes, de leidsters van de Bosmuizen, de Bosuilen en de Bosarend
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