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ACTIVITEITENKALENDER
OBS BOEKHORST
Week 39
28 september; groep 8 theaterbezoek
28 september; start Kinderpostzegelactie
28 en 29 september, studie-tweedaagse
Week 40
4 oktober
4 oktober. Teamvergadering
5 oktober; Dag van de Leraar
Week 41
Deze week meester Roel afwezig.
Week 42
Herfstvakantie t/m 23 oktober
Week 43
25 oktober; Teamvergadering

09.00-10.00 uur
Groep 8
Meester Roel
Schoolarts
14.30-15.30

14.30-15.30

BIJLAGE
In de bijlage nogmaals de brief van onze Ouderraad met betrekking tot een nieuw lid.
THEATERBEZOEK GROEP 8
Op 28 september brengt groep 8 een bezoek aan een
voorstelling in de Kompaan/Scala.
De leerlingen van groep 8 moeten deze ochtend op de fiets
naar school komen.

KLASSENOUDERS
Van Antje Nieborg kregen we een tip waar
we wel mee aan de slag willen. Op de
school waar haar kleinkinderen zitten
wordt gewerkt met klassenouders. Elke
groep heeft een ouder,( zouden er ook twee
kunnen zijn)die allerlei voorkomende
zaken regelt of regelen, zoals bijvoorbeeld
vervoer schoolkorf-en voetbal toernooien,
vervoer met een excursie, verzamelen van
opgavestrookjes, in sommige gevallen
contactpersoon tussen leerkracht en de ouders van een groep, kortom een soort van
duizendpoot. Natuurlijk moet een dergelijke werkwijze groeien, maar wij willen via deze weg
deze eens polsen of er ouders zijn die hier wel belangstelling voor zouden hebben. Reacties
via de schoolmail naar de betreffende juf of meester (mailadres bijvoorbeeld:
zwannie@obsboekhorst.nl)

NIEUWE LEERLINGEN
Op 21 september is Dane Bos in de groep van juf Zwannie
gekomen. We heten Dane en zijn ouders van harte welkom op
de Boekhorst en wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school

NIEUW LOGO
Voor het eerst op onze info vindt u het logo van onze onderwijsgroep. In een eerdere brief, bij
de vorige info, heeft u hierover kunnen lezen.
VRIJE DAGEN
Margedagen / beleidsdag; leerlingen vrij:
DAG
maandag
dinsdag
LET OP LET OP:
DE MARGEDAG VAN 18
APRILWORDT VERPLAATST NAAR
DONDERDAG 4 MEI
maandag
dinsdag
woensdag

DATUM
30 januari 2017
31 januari 2017
04 MEI 2017

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

WEEK VAN DE PAUZEHAP
Ook dit jaar doen we weer mee aan de week van de Pauzehap. Dit is een onderdeel van het
lesprogramma: “Ik eet het beter”.
Op dinsdag 27/9, woensdag 28/9 en donderdag 29/9 krijgen de kinderen een
verantwoorde “pauzehap” aangeboden. De kinderen hoeven deze drie dagen zelf geen
pauzehap mee te nemen.
Voor vrijdag 30/9 is er een opdracht rond een zelf meegenomen tussendoortje. Het is de
bedoeling dat uw kind zelf met een suggestie komt wat dat zou kunnen zijn. Misschien een
keer een gezond tussendoortje dat niet zo voor de hand ligt.
Bij dit lesprogramma hoort een prijsvraag. Hiermee gaan de leerlingen thuis aan de slag. Op
het wedstrijdformulier wordt het hoe en wat uitgelegd.
Meer informatie vindt u op www.ikeethetbeter.nl
VERJAARDAGEN IN SEPTEMBER
Datum
Groep
20
Daimen de Groot
3
21
Chantal Sloterwijk
3
23
Denley Otter
2
25
Levi van Dijk
4
29
Hamza Husein
8
VERJAARDAGEN IN OKTOBER
4
9
12
14
14
14
15
17
18
18
27
27
29
29

Aimee Peters
Marlijn Bouma
Senna Gorter
Romano Bolderman
Kyano Bosscher
Xaviér Sjoer
Devon Bezema
Levi Veensma
Delano Hofstra
Arek Kucharski
Thomas Kroes
Dylano van Olphen
Emma Klein
Sarah Klein

2
5
8
3
3
3
7
2
6
3
8
4
3
3

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!!

