Agenda 1e periode

augustus/september/oktober
23 augustus
Start schooljaar 2021-2022
30 augustus
OV-vergadering
30 augustus t/m 3 september
Informatie dagen
(Graag inschrijven)
2 september
Schoolfotograaf

NIEUWSBRIEF 19 augustus 2021
Welkom terug!
Nog een paar dagen vakantie en dan starten we aanstaande maandag 23 augustus
weer met het nieuwe schooljaar. We hopen dat jullie allemaal een fijne zomer hebben gehad, de verhalen horen we volgende week graag. Het team heeft de afgelopen
week al hard gewerkt om de lokalen weer opnieuw in te richten en we zijn klaar voor
de start! In deze nieuwsbrief de belangrijkste zaken voor de start van het schooljaar
op een rijtje, plus nogmaals alle vakantiedata en vrije margedagen om gelijk in uw
agenda te noteren.

Email adressen
Misschien heeft u het vorig jaar al gezien dat alle email-adressen van het team een
klein beetje gewijzigd zijn. Dit is gedaan zodat we binnen de stichting Comprix eenheid hebben. Hieronder het lijstje met adressen;
Natascha van Nieuwenhoven

natascha.vannieuwenhoven@comprix.nl

Nynke van de Heide

nynke.vanderheide@comprix.nl

10 september
MR-vergadering

Geesje Harsevoort

geesje.harsevoort@comprix.nl

Janneke de Groot

janneke.degroot@comprix.nl

17 september
Comprix in beweging
(Sportdag groep 8)

Marjolein Tissingh

marjolein.tissingh@comprix.nl

Martin Luinge

martin.luinge@comprix.nl

Hiltsje Jongsma

hiltsje.jongsma@comprix.nl

13 oktober
Margedag (alle leerlingen vrij!)

Inge Stoffers

inge.stoffers@comprix.nl

Annemiek de Lang

ib.deoosterbrink@comprix.nl

Moniek Wolters

directie.deoosterbrink@comprix.nl

16 okt t/m 24 okt
Herfstvakantie

Corona maatregelen
Voor het basisonderwijs verandert er zeer weinig qua maatregelen. Er is sprake van
volledig onderwijs. Voor de rest blijft alles bij de situatie die ook gold in de laatste
weken van het schooljaar;
- Volwassenen blijven 1,5-meter afstand van elkaar houden.
- Ouders mogen we beperkt in de school ontvangen.
- Schoolkampen en excursies mogen onder voorwaarden plaatsvinden.
- Grote bijeenkomsten zonder 1,5-meter afstand zijn nog niet mogelijk.
- Daarnaast blijven ook hier de basismaatregelen; ‘thuis blijven bij klachten en dan
testen bij de GGD’ en ‘vaak handen wassen’ van kracht.
- Er is een nieuwe beslisboom (De wordt als bijlage toegevoegd).
De school gaat 10 minuten voor het begin van de lessen voor de leerlingen open, om
8.20 uur. Om 08.25 uur gaat de eerste bel, dan moeten alle leerlingen naar binnen
gaan. Om 08.30 uur beginnen de lessen.

Klasbord wordt Parro—ouderapp
Dit schooljaar gaan we starten met een nieuwe ouderapp, Parro. Klasbord zal niet meer gebruikt worden.
Begin september ontvangt u een e-mail waarin staat beschreven hoe u zich kan
aanmelden voor de app. Het is hiervoor belangrijk dat alle email adressen kloppen,
het liefst van beide ouders. Wijzigingen of nieuwe emailadressen mogen doorgeven worden op directie.deoosterbrink@comprix.nl

Informatiedagen
We willen jullie als ouders graag uitnodigen voor onze informatie middagen. In de week
van 30 augustus tot 3 september staan de klassen ‘s middags voor jullie open!
De kinderen mogen mee naar binnen om hun klas te laten zien en er kan kennisgemaakt
worden met de leerkrachten die ook wat over het reilen en zeilen in de klas vertellen.
Om te zorgen voor genoeg spreiding en we afstand kunnen bewaren in de klassen, zijn er per middag maximaal
zes ouders (+ eigen kind) welkom. Je kan je hier voor intekenen, deze lijsten hangen aanstaande maandag gelijk
buiten op de ramen.
Ma, di, do en vr;
Woensdag;

14.15 tot 14.45 uur
12.30 tot 13.00 uur

Nieuwe leerlingen
Na de zomer starten er drie nieuwe leerlingen bij ons op school;
Eden (groep 3), Lynde (groep 1) en Djake (groep 1). Welkom op de Oosterbrink!

Oud Papier
Datum

Ouders van:

Ouders van:

Tijd

Reserve

31 juli ‘21

Ilan Meurs

Ilse Goetsch

9.00 uur

?

28 aug ‘21

Mirthe de Vries

Denise Oukes

9.00 uur

?

25 sept ‘21

William Graafstra

Jasper van Nieuwenhoven 9.00 uur

Emma From

23 okt ‘21

Marlien Smits

Sophie de Boer

9.00 uur

Wessel Slager

20 nov ‘21

Amerins Koek

Nynke Gutterswijk

9.00 uur

Elisa de Lange

18 dec ‘21

Lieuwe de Boer

Julian Jager

9.00 uur

Morres Bruursema

15 jan ‘22

Celine Veenstra

Lieke de Jong

9.00 uur

Dean Lodewijk

12 feb ‘22

Veerle Huisman

Yannick de Lang

9.00 uur

Bram Siebenga
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Schooljaar 2021-2022
te beginnen op

Vakantie

tot en met

Herfstvakantie

Za. 16-10-2021

Zo. 24-10-2021

Kerstvakantie

Za. 25-12-2021

Zo. 09-01-2022

Voorjaarsvakantie

Za. 19-02-2022

Zo. 27-02-2022

Goede Vrijdag en Pasen

Vrij. 15-04-2022

Ma. 18-04-2022

Meivakantie

Za. 23-04-2024

Zo. 08-05-2022

Koningsdag (in de meivak.)

Di. 27-04-2022

Bevrijdingsdag (in de meivak.)

Do. 05-05-2022

Hemelvaartsweekend

Do. 26-05-2022

Pinksteren

Ma. 06-06-2022

Zomervakantie

Za. 16-07-2022

Zo.29-05-2022

Zo. 28-08-2022

Extra vrije dagen:
Woensdag 13 Oktober
Maandag 6 december 2021
Vrijdag 11 Februari 2022
Woensdag 9 maart 2022
Woensdag 22 juni 2022
Vrijdag 24 december
Vrijdag 15 juli

Margedag - alle leerlingen zijn vrij
Margedag - alle leerlingen zijn vrij
Margedag - alle leerlingen zijn vrij
Margedag - alle leerlingen zijn vrij
Margedag - alle leerlingen zijn vrij
om 12.30 uur vrij (Kerstvakantie)
om 12.30 uur vrij (Zomervakantie)

Bijzondere dagen:
Donderdag 2 september 2021
Vrijdag 17 september 2021
Donderdag 4 november 2021
Woensdag 23 maart 2022
Woensdag 6 april 2022
Woensdag 11 mei 2022

Schoolfotograaf
Comprix in beweging (sportdag groep 8)
Nationaal schoolontbijt
Open dag Comprix
Schoolvoetbal
Schoolkorfbal

Team de Oosterbrink 2021-2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1/2

Aantal leerlingen
18

Natascha

Natascha

Nynke

Nynke

Natascha

Groep 3/4

23

Geesje

Geesje

Geesje

Geesje

Annemiek

Groep 5/6

19

Marjolein

Marjolein

Janneke

Janneke

Groep 7/8

24

Martin

Martin

Janneke/
Marjolein
Martin

Martin

Martin

Totaal

82

Moniek

Moniek
(om de
week)

Extra inzet
Onderwijs
assistent
Intern begeleider
Directie

Nynke
(Dalton)

Janneke
(Taal/lezen)

Hiltsje
Inge
Annemiek

Annemiek

Moniek

Moniek

Moniek
(om de
week)

