Agenda 4e periode
juni/juli

16 juni
Schoolreis groep 3/4
17 juni
MR-vergadering
21 juni
Schoolreis groep 1/2
22 juni
Margedag (alle lln vrij)
25 juni
Rapport mee
25 juni
Groep 5/6 Schoolreis

NIEUWSBRIEF 10 juni 2021
Margedag
Op dinsdag 22 juni staat de margedag gepland, alle leerlingen zijn deze dag
vrij. Deze dag besteden wij als team aan het afronden van het schooljaar; rapporten schrijven, bestellingen doen, overdracht en groepsbesprekingen.

Plantjesmarkt
De plantjesmarkt was ook dit jaar digitaal weer een succes.
De opbrengst voor de school is €1681, als team gaan we kijken waar we dit geld aan willen besteden.
Volgend jaar hoopt de OV weer een echte plantjesmarkt op
het plein te kunnen organiseren, mogelijk in combinatie met
digitaal bestellen.

Schoolreis/kamp
Het heeft even geduurd voordat we duidelijkheid hadden over wat wel/niet
mogelijk was wat betreft de schoolreisjes.

30 juni
Opnames musical groep 7/8

Vanuit Comprix is het volgende voorgesteld;
Groepen mogen in hun eigen bubbel (op de fiets, zonder ouders, in de auto
van de leerkrachten, in een gecharterde privébus) naar een accommodatie
reizen, waar zij de enige gasten zijn en tijdens dit schoolkamp geen bezoek
brengen aan locaties waar andere groepen kinderen zijn. Daarbij wel de normale coronaregels in acht nemend. De medezeggenschapsraad moet ook in
dit geval akkoord gaan.

1 & 2 juli
Groep 7/8 Schoolkamp

Onze MR heeft akkoord gegeven op onze ideeën, dus alle groepen gaan op
schoolreis!

9 juli
Laatste schooldag, vrij om 12.30

Groep 1 t/m 4 naar d’Elf Ieken in Elsloo (Inclusief ijsje en patat)
Groep 5/6 naar het Kameleondorp (waar ze niet in contact komen met andere scholen)
Groep 7/8 op kamp naar Camping De Geele Bos in Oldeholtwolde (Twee dagen

28 juni t/m 2 juli
3e Oudercontactmoment

10 juli t/m 22 aug
Zomervakantie
23 augustus
Start schooljaar 2021-2022

en een nacht op kamp, zelf op de fiets. Tenten en sanitair op een eigen veldje, dus geen contact met andere mensen.)

Voor de schoolreisje krijgt u als ouders een aparte factuur, deze
kunt u volgende week in de tas van uw kind(eren) vinden.

3e Oudercontactmoment
In de week van 28 juni tot 1 juli vinden de laatste gesprekken van dit schooljaar plaats. Wij hebben er voor
gekozen om deze zowel digitaal als op school te laten plaatsvinden. Zo heeft u zelf de keuze wat voor u de voorkeur heeft. De inschrijflijsten hangen vanaf donderdag 17 juni buiten op de ramen.
-

Bij de gesprekken van groep 7 mogen de leerlingen zelf aanwezig zijn, voor de andere groepen is het
gesprek alleen voor de ouders bedoeld.
Als u er voor kiest om het gesprek in de school te doen, mag u buiten op het plein wachten, de leerkracht zal
u dan wel ophalen.

Schoolplein update
De eerste stappen richting een nieuw schoolplein zijn gezet. Met de schoolplein
commissie zijn we in gesprek geweest met BoerPlay, dit is een bedrijf gespecialiseerd in het inrichten van schoolpleinen. We hebben gekeken wat onze wensen
zijn als school, vanuit de kinderen en vanuit het team.
De volgende stap is het ontwerp bekijken en daarbij ook zeker de mening van de
kinderen meenemen. Daarna zullen we fondsen gaan werven om alles te kunnen realiseren.

GEZOCHT OV-LID!
De OV organiseert tijdens het schooljaar diverse activiteiten; denk aan Sinterklaas, Kerst, Pasen. Sinds een paar
jaar organiseren we ook de plantjesmarkt, deze activiteit is, naast dat het zorgt voor gezelligheid op school, ook
nog eens goed voor een leuke financiële opbrengst, waarvan investeringen gedaan kunnen worden, onder andere
in het verleden is van de opbrengst gekocht: nieuwe fietsjes, speelmateriaal, sport tenues.
Volgend schooljaar hebben we weer behoefte aan wat nieuwe krachten binnen de oudervereniging.
Elke ouder van een kind op onze school kan zich hiervoor aanmelden. Denk je dat dit iets voor jou is? In dat geval
willen we jou graag verwelkomen op onze vergaderingen, meestal acht per jaar.
Stuur een mail naar ov@deoosterbrink.nl
Voorzitter: Mariska Demmink – moeder van Floor (groep 6) en Sylvan (groep 3)
Secretaris: Susanne van Sluis - moeder van Laura (groep 6) en Sil (groep 4)
Penningmeester: Anita Meurs – moeder van Ilan (groep 7)
Algemeen Lid: Lianne Goettsch – moeder van Ilse (groep 7) en Leon (groep 5)
Algemeen Lid: Siona Hazeloop - moeder van Joey (groep 5) en Ferry (groep 1)
Algemeen Lid: Eric Groen - vader van Jisse (groep 8), Odin (groep 7) en Marin (groep 4)

OUD PAPIER
Datum
3 Juli ‘21
28 juli ‘21

Ouders van:
Jarno Oostra
Denise Oukes

Ouders van:
Tess Mulder
Ilan Meurs

Tijd
Reserve
9.00 uur Jorrit Jorritsma
9.00 uur Ilse Goetsch
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