Agenda 4e periode
Juni/juli

3 t/m 24 juni
Dansles groep 1 t/m 8
(4x op vrijdag)
6 juni
2e Pinksterdag
7 t/m 9 juni
Schoolkamp groep 7/8 Earnewâld
8 juni
Motorische screening groep 2
10 juni
Schoolreis groep 5/6
Drouwenerzand
13 juni
Schoolreis groep 1/2
Sanjes Safari
15 juni
Schoolreis groep 3/4
Sprookjeshof
22 juni
Margedag (alle lln vrij)
24 juni
Dans uitvoering groep 1 t/m 8
(vanaf 13.30 uur)
7 juli
Oosterbrink’s Got Talent
Groep 7/8 (de Tille)
15 juli
Laatste schooldag,
om 12.30 vrij!

NIEUWSBRIEF 2 juni 2022
Intern Begeleider—even voorstellen
Ik ben Debbie van Kammen en ik ben 39 jaar. Samen met mijn man
en 2 kinderen (Keano 9 jaar en Quinten 6 jaar) woon ik in Drachten.
Ik houd van reizen, sporten en leuke activiteiten ondernemen met
mijn gezin. Na bijna 19 jaar werkzaam te zijn geweest als leerkracht
bij Comprix, was het tijd voor een nieuwe uitdaging. En zo kon ik na
de meivakantie beginnen als ib’er op de Oosterbrink.
Ik ben werkzaam op de maandag samen met Tia de Haan en op
vrijdag. Op dinsdag werk ik ook als ib’er in Donkerbroek. Na de zomervakantie zal ik twee dagen de IB taken op mij nemen en één dag voor de klas
staan. Daarnaast zal ik een opleiding volgen voor Intern begeleider in Heerenveen. Ik
hoop op een mooie toekomst op de Oosterbrink.
*Juf Annemiek zal op de laatste schooldag aanwezig zijn, dan kunnen de kinderen en
ouders afscheid van haar nemen!

Dansles
Nu de muzieklessen afgelopen zijn, gaan we door met dansles. Vanaf vrijdag 3 juni krijgen alle klassen op vrijdag 4x les van dansjuf Saskia. Ze krijgen onder andere dansexpressie, jazz/show dans en werelddans aangeboden. Op de laatste vrijdag 24 juni is er voor de ouders vanaf 13.30 een
voorstelling op het plein. De precieze indeling voor deze voorstelling per
klas volgt nog via Parro.

Vanaf volgend jaar starten alle scholen van Comprix met de methode Bouw! Bouw! is
gericht op het voorkomen van leesproblemen en daarmee effectiever dan remediëren wanneer achterstanden al zijn ontstaan. Het programma is bewezen effectief:
scholen die ermee werken zien een blijvende afname van ruim 60% in het aantal leerlingen met leesproblemen en dyslexie.
Bouw! is alleen bedoeld voor leerlingen met een risico op leesproblemen. Idealiter
wordt er gestart halverwege groep 2 of aan het begin van groep 3 .

Motorische screening
Sinds september 2014 wordt er vanuit het Beweegteam Weststellingwerf een impuls gegeven aan
sport en bewegen in de gemeente Weststellingwerf. Dit jaar komt Juf Karen op woensdag 8 juni de kleuters van groep 2 screenen.
De buurtsportcoach wil kinderen die wat moeite hebben met bewegen graag verder
helpen doormiddel van beweeggroepjes in Wolvega en Noordwolde.
Nadat de screening heeft plaats gevonden krijgen de kinderen die in aanmerking komen voor de beweeggroep een uitnodiging mee met verdere informatie. U kunt uw
kind dan vrijblijvend aanmelden voor het beweeggroepje. Als uw kind niet in aanmerking komt voor de beweeggroep dan krijgt uw kind ook een brief mee naar huis.

Oosterbrink’s Got Talent
Voor de ouders van groep 7/8; Save the date! Op donderdag 7 juli is er Oosterbrink’s Got Talent in de Tille. Een feestelijke avond met een gevarieerd programma. Dans, muziek, moppen
en een quiz. Daarnaast ook voor alle leerlingen van groep 8 een persoonlijk praatje als afsluiting van de basisschool periode.

Kinderkei
Zaterdag 14 mei hebben wij een geslaagd lentefeest gehad. Het thema was dit jaar
cowboys en indianen. Het plein was mooi versierd en het zonnetje scheen heerlijk. De
kinderen mochten meedoen met cowboy en indianen spelletjes. Zij konden; schat
zoeken, paardrijden, lasso werpen, hoefijzer gooien, springen op het springkussen en
een echte indianentooi knutselen. Ook konden zij zich laten schminken tot een cowboy
met snor of een indiaan met mooie strepen. Daarna konden zij genieten van een lekker bakje fruit met wat sap. Wat vonden jullie het leuk! Ook is Keikus nog langs geweest om het feestje mee te vieren. Er is geknuffeld en “gehigh-five’t”.
Bij de bosmuizen zijn we gestart met het thema Kunst! We praten over wat er allemaal
bij kunst hoort. De kinderen maken mooie schilderijen, hun eigen kunstwerk van klei
en we kijken filmpjes over kunstenaars. Met dit mooie weer smeren we ons goed in en spelen heel veel buiten met onze
fietsen en nieuwe steps.
Op de BSO bij de bosuilen en bosarend hebben we veel met water buiten gespeeld. We hebben nieuwe stoffen balletjes
gekregen die zich vol zuigen met water en die we dan op elkaar kunnen gooien. Het wordt een echt watergevecht en iedereen is kletsnat. Eén en al lol!

Oud papier

Ouders van:

Ouders van:

Tijd

Reserve

4 juni ‘22

Cas Peters

Wessel Slager

9.00 uur

Mirte de Vries

2 juli ‘22

Celine Veenstra

Lieuwe de Boer

9.00 uur

Morres Bruursema

30 juli ‘22

Bram Siebenga

Niek van Opzeeland

9.00 uur

Sverre Edema

27 aug ‘22

Jasper van Nieuwenhoven Marlien Smits

9.00 uur

Mason Graves Lord

24 sept ‘22

Sverre Edema

Esmee van Daatselaar

9.00 uur

William Graafstra

22 okt ‘22

Tess van ‘t Klooster

Nynke Gutterswijk

9.00 uur

Leon Goettsch

19 nov ‘22

Matt de Vries

Lynde Hoogeveen

9.00 uur

Yannick de Lang

17 dec 22

Jonathan Derks

Ivy Wapstra

9.00 uur

Amarins Koek

Jan

Leon Goettsch

Djake van der Zee

9.00

Sofie Lodewijk

Feb

Storm Vermeulen

Lisa Jorritsma

9.00

Morres Bruursema

Maart

Eden Meijerhof

Julian Jager

9.00

Lieke de Jong

April

Elisa de Lange

Morres Bruursema

9.00

Joey de Jong
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