Agenda 4e periode
juni/juli

NIEUWSBRIEF 27 mei 2021
Luizencontrole

1 juni
Biebkast wordt omgewisseld.

Na iedere vakantie vindt er bij alle leerlingen een luizencontrole plaats.
Na jaren van trouwe dienst nemen Claudia en Janneke afscheid van de school
en dus ook van de kriebeldienst. Voor volgend schooljaar zoeken we daarom
nog wat versterking. De controle meestal op de eerste woensdagochtend na
een vakantie van 8.30 tot 10.00. Opgeven kan via directie@deoosterbrink.nl

17 juni
MR-vergadering

Team - Oosterbrink

22 juni
Margedag (alle lln vrij)

Tot de zomervakantie hebben we een kleine uitbreiding van ons team door
de subsidie ‘inhaal- en ondersteuning’ die Comprix heeft gekregen. Op
woensdag is Marieke van Pagée als onderwijsassistent aanwezig op school.

25 juni
Rapport mee
28 juni t/m 2 juli
3e Oudercontactmoment
30 juni
Opnames musical groep 7/8
9 juli
Laatste schooldag, vrij om 12.30
10 juli t/m 22 aug
Zomervakantie

Achter de schermen zijn we nog bezig met de formatie voor volgend schooljaar, zodra dit rond is zal dit gecommuniceerd worden.

Musical
Groep 7/8 is al druk aan het oefenen met de musical
“Paniek in de snoepfabriek”. Helaas kunnen we deze
niet ‘live’ aan ouders, broertjes/zusjes, opa’s/oma’s
laten zien. Maar… de musical gaat gefilmd worden!
De dvd van de musical krijgen alle leerlingen van
groep 7/8 mee naar huis.

Schoolreis/kamp
Helaas laat de situatie rond coronabesmettingen schoolreizen en schoolkampen nog niet toe. Vanuit de GGD, het RIVM en de PO-raad wordt dit tot nu
toe afgeraden. Stichting Comprix neemt dit advies over.
Er wordt geadviseerd om te zoeken naar alternatieven waarbij voldoende
rekening gehouden kan worden met de coronamaatregelen. We moeten dan
letten op:

•
•
•
•

Organiseer dagactiviteiten.
Organiseer buitenactiviteiten.
Blijf dichtbij school en beperk de reisbewegingen.
Blijf in dezelfde groep/bubbel als op een schooldag.

Voor de schoolreisjes en het schoolkamp zullen we
dus vooralsnog hier rekening mee moeten houden.
Verdere informatie zullen jullie via de leerkrachten
van uw kind krijgen.

Ouderapp (Klasbord —> Parro)
Zoals al eerder gecommuniceerd zijn de makers van Klasbord bezig met een vernieuwde versie.
Klasbord was altijd een gratis app voor ons als school, maar vanaf schooljaar 2021-2022 wordt
het een betaalde app.
Doordat het nu een betaalde app wordt, hebben wij als team ook gekeken naar andere betaalde apps.
We hebben gekozen om vanaf volgend schooljaar te gaan werken met Parro. Wat is het voordeel?
- Dit programma is gekoppeld aan ons administratiesysteem Parnassys.
- Eenvoudig in gebruik.
- We kunnen vlot informeren over actuele zaken op school/klas.
- We kunnen o.a. digitaal oudergesprekken plannen.
Bij de start van het nieuwe schooljaar zal alle verdere informatie gegeven worden!

Groep 7/8
Op 20 mei zijn alle kinderen van groep 7/8 geslaagd voor het verkeersdiploma! Gefeliciteerd!

OUD PAPIER

Datum

Ouders van:

Ouders van:

Tijd

Reserve

5 Juni ‘21

Bente Rook

Jarno van Daatselaar

9.00 uur Tess van ‘t Klooster

3 Juli ‘21

Jarno Oostra

Tess Mulder

9.00 uur Jorrit Jorritsma

28 juli ‘21

Denise Oukes

Ilan Meurs

9.00 uur Ilse Goetsch
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