Agenda 4e periode
Juni/juli

NIEUWSBRIEF 23 juni 2022
Formatie

28 t/m 30 juni
Oudercontactmoment
29 juni
Juffendag

Het is nog drie weken voor de vakantie en de formatie laat iets langer op zich
wachten dan we gedacht hadden, deze week waren er nog een aantal gesprekken, begin volgende week hopen we het rond te hebben.
Zodra het klaar is, zullen we dit natuurlijk met u delen.

Juffendag

7 juli
Oosterbrink’s Got Talent
Groep 7/8 (de Tille)

Op woensdag 29 juni vieren alle juffen gezamenlijk hun
verjaardag, groep 1 is op deze dag ook van harte welkom! We openen de dag gezamenlijk en daarna heeft
iedere klas een eigen feestelijk programma.

11 juli
Schoonmaakavond

Rapport

15 juli
Laatste schooldag, om 12.30 vrij!
29 augustus
1e Schooldag!
9 september
BBQ

Aanstaande maandag krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 7 hun rapport
mee. De gesprekken vinden daarna van dinsdag 28 t/m donderdag 30 juni
plaats. Inschrijven kan al via Parro.

Opbrengst oud-papier
Iedere maand wordt het oud papier door de school opgehaald, met hulp van
2 of 3 ouders. De opbrengst van dit schooljaar zat rond de €5000.
Een bedrag waar de ov leuke dingen voor de leerlingen van kan organiseren;
Sinterklaas; kerst; pasen; laatste schooldag etc.
In veel gemeentes is het ophalen van het oud-papier bij de scholen weggehaald, daardoor missen veel scholen deze inkomsten bron. Wij zijn ontzettend blij dat wij dit extraatje nog wel hebben!

Nieuwe Ov leden
Volgend schooljaar zullen Susanne Mosselveld en Eric Groen de oudervereniging verlaten, na jaren van inzet maken zij nu plaats voor nieuwe instroom.
Lijkt het je leuk om te helpen bij de ov, geef je dan nu op!
ov@deoosterbrink.nl

Schoonmaakavond
Maandag 11 juli van 19.00-2100 uur hebben we een schoonmaakavond op
school. Opgeven kan via Parro, maar gewoon spontaan langskomen is ook
altijd prima! Vele handen maken licht werk.
Graag zelf even een emmer en een doekje meenemen.

Vakantierooster 2022-2023
vakantie

te beginnen op

tot en met

Herfstvakantie

Za. 15-10-2022

Zo. 23-10-2022

Kerstvakantie

Za. 24-12-2022

Zo. 08-01-2023

Voorjaarsvakantie

Za. 25-02-2023

Zo. 05-03-2023

Goede Vrijdag en Pasen

Vrij. 07-04-2022

Ma. 10-04-2022

Koningsdag (in de meivak.)

Do. 27-04-2022

Meivakantie

Za. 22-04-2023

Bevrijdingsdag (in de meivak.)

Vr. 05-05-2022

Hemelvaart + dag na Hemelvaart

Do. 18-05-2022

Pinksteren

Ma. 29-05-2022

Zomervakantie

Za. 22-07-2023

Margedagen
Maandag + dinsdag 24/25 oktober
Dinsdag 22 november
Dinsdag 7 februari
Woensdag 28 juni

Margedagen
Margedag
Margedag
Margedag

Extra vrije momenten
Vrijdag 23 december
Vrijdag 21 juli

om 12.30 uur vrij (Kerstvakantie)
om 12.30 uur vrij (Zomervakantie)

Zo. 07-05-2023

Vr. 19-05-2022

Zo. 03-09-2023

BBQ—9 sept 2022
De OV en het team van de Oosterbrink wil het nieuwe schooljaar heel graag
aftrappen met een BBQ voor alle ouders (zonder kinderen).
Waarom?
-Als bedankje voor het helpen bij het ophalen van het oud-papier.
-Als bedankje voor de betrokkenheid bij de activiteiten van de school.
-Gewoon, voor de gezelligheid!
-De ouders van de leerlingen van de huidige groep 8 zijn ook nog welkom!
-Kosten? Gratis!
Opgeven kan nu al via; ov@deoosterbrink.nl
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