Agenda 3e periode
Maart/april/mei
14 mei
Plantjesmarkt
17 mei t/m 20 mei
Avond4daagse
20 mei
Vlottenrace Spokeplas groep 7/8
26 mei t/m 29 mei
Hemelvaartsweekend
6 juni
2e Pinksterdag

NIEUWSBRIEF 12 mei 2022
Plantjesmarkt & Lentefeest
Aanstaande zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur is de Plantjesmarkt van de Oosterbrink en het Lentefeest van de Kinderkei.
Iedereen is van harte welkom!
Wat is er te doen?
- Kleedjesverkoop: Kinderen t/m 13 jaar mogen hun eigen spulletjes verkopen op het
plein. Aanmelden is niet nodig.
- Verkoop van bloembollen. De kinderen hebben de verpakking mooi versierd.
- Afhalen van bestelde planten.
- Kraam met verkoop van diverse planten, kruiden, bollen en bloempotten.
- Terras met zelfgemaakt gebak.
- De Kinderkei heeft het thema Comboys & Indianen. Kom verkleed als je dat leuk
vindt.
- Gezellige activiteiten bij de Kinderkei, onder andere: spelletjes, schminken, springkussen.
- Keikus, de mascotte van de Kinderkei, komt langs

Avond 4 daagse

7 t/m 9 juni
Schoolkamp groep 7/8
Earnewâld
10 juni
Schoolreis groep 5/6
Drouwenerzand
13 juni
Schoolreis groep 1/2
Sanjes Safari
13 juni
Schoolreis groep 3/4
Sprookjeshof
22 juni
Margedag (alle lln vrij)
15 juli
Laatste schooldag, om 12.30 vrij!

Vandaag hebben alle ouders van de kinderen die zich opgegeven
hebben voor de avond4daagse een mail gekregen, met daarin het
vervoerschema en andere praktische informatie. Heeft u die mail
nou niet ontvangen, maar wel uw kind opgegeven? Laat het dan zo
snel mogelijk weten! Via directie.deoosterbrink@comprix.nl

Schoolreisjes
De data en de bestemming van de schoolreisjes zijn bekend.
Groep 1/2 gaat naar het Sanjes Safari op maandag 13 juni.
Groep 3/4 gaat naar de Sprookjeshof op maandag 13 juni.
Groep 5/6 gaat op vrijdag 11 juni naar Drouwenerzand.
Groep 7/8 gaat van 7 t/m 9 juni naar Earnewâld.
Alle praktische informatie zal t.z.t. via de juffen/Parro komen.

Formatie
Achter de schermen zijn we al druk bezig met de formatie voor het volgende schooljaar. Deze hebben we gelukkig al zo goed als rond. Begin juni is deze klaar en presenteren we het aan de MR. Zodra deze akkoord zijn, zal het met de ouders en de leerlingen gedeeld worden.

IB
Onze nieuwe ib’er Debbie van Kammen is deze week begonnen bij ons op school. Tot
aan de zomervakantie nog samen met onze inval ib Tia de Haan. In de volgende
nieuwsbrief of via Parro zal ze zich binnenkort aan jullie voorstellen.

