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ACTIVITEITENKALENDER
OBS BOEKHORST
Week 36
6 september, teamvergadering
Week 37
12 september,”inloop”informatieavond
14 september
15 september, teamvergadering
Groep 8 en nieuwe Stichting in beweging
Week 38
21 september studiedag team
22 september, teamvergadering
Week 39
28 en 29 september, studie-tweedaagse
Week 40
4 oktober
4 oktober. teamvergadering

14.30-15.30
Gr. 1 en 2 18.00-19.00u. en
Gr. 3 t/m 8 18.30-19.30 u.
Schoolarts
14.30-15.30
Informatie volgt
Leerlingen vrij
14.30-15.30
Meester Roel
Schoolarts
14.30-15.30

OPENING SCHOOLJAAR
Het schooljaar 2016-2017 is van start gegaan. Na een
gezamenlijk begin van het nieuwe jaar, zitten de kinderen
en de leerkrachten al weer helemaal in het schoolritme. Met
de invoering van het continurooster is het soms nog een
beetje zoeken naar de afstemming in werktijd, pauzetijd en
lunchtijd, maar dat gaat helemaal goed komen. Wij hebben
er weer zin in, we hopen u ook. Laten we er met zijn allen
een “knalgoed” schooljaar van maken.

NIEUWE LEERLINGEN
Ook aan het begin van dit schooljaar hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen op onze school. In groep 1 zijn Kay Bouma, Nadine Karbet en Sophie Karbet

aan hun carrière op de Boekhorst begonnen. Groep 3 is versterkt met Xaviér Sjoer en in groep
4 heeft Zenya Bult haar plek ingenomen. Helemaal uit Rotterdam gekomen is Rachel Pijl, zij
zit in de groep 6 bij meester Arjen en
in groep 7 is Tjibbe Brommer er bij
gekomen. Wij heten jullie van harte
welkom op de Boekhorst en we
hopen dat jullie hier, samen met jullie
ouders, een fijne tijd zullen hebben.

INFORMATIEAVOND
De informatieavond is een inloop avond, zodat u in de gelegenheid bent
om ( als u dat wilt samen met uw kind(eren) ) eventueel meerdere groepen
te bezoeken. U kunt het lokaal bekijken, vragen stellen aan de
leerkrachten, methodes inzien, et cetera. Tevens krijgt u het
groepsinformatieboekje mee.

NOGMAALS: VAKANTIEREGELING EN VRIJE DAGEN KOMEND
SCHOOLJAAR.
(zo dicht op de zomervakantie willen dergelijke berichten nog wel eens tussen wal en schip
raken).
De vakantieregeling voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit:
Vakantie
Te beginnen op:
Tot en met:
Herfstvakantie
15-10-2016
23-10-2016
Kerstvakantie
24-12-2016
08-01-2017
Voorjaarsvakantie
18-02-2017
26-02-2017
Goede vrijdag en Pasen
14-04-2017
17-04-2017
Koningsdag
In meivakantie
Meivakantie
22-04-2017
30-04-2017
Bevrijdingsdag
05-05-2017
07-05 2017
Hemelvaartsdag + vrijdag
25-05-2017
28-05-2017
Pinksteren
03-06-2017
05-06-2017
Zomervakantie
22-07-2017
03-09-2017
We gaan ervan uit, dat u met het maken van vakantieplannen met dit schema rekening houdt.
Margedagen / beleidsdag; leerlingen vrij:
DAG
WOENSDAG
maandag
dinsdag

DATUM
21 SEPTEMBER 2016
30 januari 2017
31 januari 2017

LET OP LET OP:
DE MARGEDAG VAN 18
APRILWORDT VERPLAATST NAAR
DONDERDAG 4 MEI
maandag
dinsdag
woensdag

04 MEI 2017

26 juni (beleidsdag) 2017
27 juni 2017
28 juni 2017

CONTINUROOSTER EN PAUZES
Voor alle duidelijkheid in deze info nog een keer onze nieuwe schooltijden en korte
informatie met betrekking tot “Pauzehap”en lunch
De schooltijden zijn als volgt:
We beginnen zoals eerder ook om 08.30 uur (regels vooraf blijven ook hetzelfde). We gaan
samen lunchen en buitenspelen van 12.00-12.30 uur. De groepen 1 en 2 hebben eigen
tijdstippen. Om 14.15 uur gaat de school uit.
Er zijn een paar uitzonderingen:
De groepen 1 en 2 zijn woensdag om 12.00 uur uit en zij zijn vrijdag vrij.
De groepen 3 en 4 zijn vrijdagmiddag vrij.
“Pauzehap”
De pauzehap en de lunch moeten worden meegenomen in één tas. De leerkrachten regelen
vervolgens zelf met de leerlingen wat en hoe verder.

Naschoolse activiteiten
Deze week krijgen alle kinderen de naschoolse
activiteitenkalender mee naar huis. Er zijn weer allerlei
leuke activiteiten voor alle leeftijden: bijvoorbeeld sport
en spel, beatboxen, bingo, schilderen én we gaan de
natuur in. Geef je snel op! Dit kan tot donderdag 15
september.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit de wijken Oosterwolde Zuid en Haerenkwartier, dus ook je
vriendjes en vriendinnetjes uit de wijk kunnen zich opgeven. Zijn er nog vragen en of opmerkingen
dan horen we die graag!
Met vriendelijke groet, Ria Voskamp (rvoskamp@scala-welzijn.nl of tel: 06-25287414)

Spelregels Naschoolse activiteiten:
Het is gebleken dat het niet altijd duidelijk is hoe de kalender werkt betreft de opgave en betalingen.
Daarom weer even de spelregels op een rij:
-

Aanmeldkaarten invullen en in de brievenbus in de grote zaal bij de beheerder.
De kinderen krijgen de eerste week van oktober een brief mee naar huis of ze geplaatst zijn voor
de activiteit.
Dus ouders let op: brieven kunnen misschien nog in tasjes etc. zitten
De activiteit wordt betaald door middel van een strippenkaart.
Deze strippenkaart is te koop bij de beheerder van de brede school. Er zijn er met 5 en 10 strippen.
Elke strip is 1 euro.
De beheer tekent de strippen af van de activiteiten waar de kinderen voor geplaatst zijn. Hiermee
is de deelname een definitief.
U kunt de strippen alleen af laten tekenen in de betaalweek (3 t/m 7 oktober).

-

We hopen dat er weer veel deelnemers op de activiteiten reageren.
Met vriendelijke groet, Ria Voskamp (rvoskamp@scala-welzijn.nl of tel: 06-25287414)

VERJAARDAGEN IN SEPTEMBER
1
1
1
6
8
9
10
13
20
21
23
25
29

Joëlla Hofstra
Khalil Mohammad
Nora Wester
Esmée Laverman
Aimy Janse
Elja Wieldraaijer
Dylan Thiescheffer
Jarne Post
Daimen de Groot
Chantal Sloterwijk
Denley Otter
Levi van Dijk
Hamza Husein

6,7
2
2
6,7
2
8
6,7
6,7
3
3
2
4
8

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!!

