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ACTIVITEITENKALENDER
OBS BOEKHORST
Bijlagen:
Muziek op Stapel
De Fladder
Week 41
Deze week meester Roel afwezig.
Week 42
Herfstvakantie t/m 23 oktober
Week 43
25 oktober; Teamvergadering

14.30-15.30

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BELANGRIJK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SCHOOLARTS
De afgelopen weken is de schoolarts een aantal keren op school
geweest. Dit was voor de kinderen die in 2010 en 2011 (groep
2 en 3) geboren zijn. Helaas hebben we moeten constateren dat
er best veel ouders niet op de uitnodiging om hun kind te
begeleiden zijn ingegaan. Jammer genoeg ook vaak zonder
bericht van verhindering.
Deze uitnodiging zijn door de GGD verstuurd naar de huisadressen.
De ouders die om welke reden dan ook niet naar school zijn gekomen voor de schoolarts,
krijgen allemaal een nieuwe uitnodiging. Graag uw aandacht hiervoor. Mocht u werkelijk niet
kunnen op het aangegeven tijdstip, wilt u dan contact opnemen met school. ook kunt u
proberen te ruilen. Op school hebben we een complete lijst. U kunt ook bellen met de
contactpersoon die vermeld staat op de uitnodiging.

Voor de kinderen die nog niet zijn geweest het volgende:
Op 12 en 26 oktober is er weer bezoek van de schoolarts. Wilt u alstublieft goed kijken welke
dag en op welk en op welk tijdstip u wordt verwacht!!

CONTACTAVOND VRIJE INSCHRIJVING.
Op donderdag 10 en maandag 14 november is er weer een
contactavond met vrije inschrijving. Op het publicatiebord
bij de ingang van de Boekhorst, zal vanaf 10 oktober een
tijdschema hangen, waarop u, op een voor u geschikte tijd,
kunt intekenen.

Belangrijk:
-

-

Als u een gesprekje wilt met meerdere collega’s, wilt u dan rekening houden met 10
minuten wisseltijd. Bijvoorbeeld: Bij leerkracht 1 van 19.00-19.10. Dan bij leerkracht
2 intekenen om 19.20-19.30. Als u een kind in groep 8 hebt dan moet u rekening
houden met het feit dat voor de leerlingen van groep 20 minuten is uitgetrokken.
Let wel, het is een vrije intekening. U beslist voor u zelf of u hiervan gebruik wilt
maken of niet.

BEZOEK GROEP 8 AAN HET STELLINGWERFCOLLEGE
Op 2 november as. gaat juf Dincla met de leerlingen van groep
8 naar het Stellingwerfcollege. De kinderen van groep 8 moeten
die dag op de fiets komen. Lees ook de extra bijlage bij deze
info.

HERHAALD BERICHT: 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)
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

VERJAARDAGEN IN OKTOBER
9
12
14
14
14
15
17
18
18
27
27
29
29

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

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

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!!

