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ACTIVITEITENKALENDER
OBS BOEKHORST
Maandag en dinsdag : Inspectie bezoek
Dinsdag

: Groep 1 en 2 gaan een herfstwandeling maken
naar het hertenkampje en
GEEN gymnastiek voor de groepen 3 t/m 8

Donderdag

: Groep 1 t/m 8 schoolontbijt en
1e contactavond groep 1 t/m 7 en
voortgangsgesprekken met groep 8 kinderen en
hun ouders

Maandag

: 2e contactavond groep 1 t/m 7 en
voortgangsgesprekken met groep 8 kinderen en
hun ouders

Vrijdag
Week 47

Week 48
Week 49

Week 51

: groep 5 en 6 gaan naar het Hunebedcentrum in
Borger
Maandag of donderdag : ouders groep 1 t/m 4 één van deze avonden graag
vrijhouden van 19.00-21.00 uur i.v.m. hét
decemberfeest*
Maandag
: Groep 1 t/m 8 ANWB Streetview activiteiten*
Maandag
: Sinterklaasfeest groep 1 t/m 4 en
surprises groep 5 t/m 8
Donderdag
: Kerstatelier voor de groep 1 t/m 8
Woensdag
: Kerstdiner op school

Kerstvakantie van 24 december t/m 8 januari 2017
*Nader informatie volgt.
….

Afwezigheid meester Roel
Hieronder de brief van Sake Saakstra, voorzitter van ons bestuur Comprix, die aan u gericht is
en gaat over de afwezigheid van meester Roel.
‘Aan de ouder(s) en verzorgers van de leerlingen o.b.s. Boekhorst,
Het zal u niet zijn ontgaan dat Roel van Nijen al een aantal weken afwezig is. Kort voor de
zomervakantie is Roel geconfronteerd met een probleem aan één van zijn ogen en daaraan direct
geopereerd in Groningen. Tegen de verwachting in verloopt het herstel hiervan moeizaam met als
gevolg dat Roel over een vijftal weken weer aan dat oog geopereerd moet worden, hij krijgt dan een
nieuwe lens.
Ondertussen heeft Roel ook behoorlijk veel last gekregen van één van zijn knieën. Het één heeft
overigens niets met het ander te maken. Maar ook dat betekent pijn en lopen gaat heel erg moeilijk.
Nog meer onzekerheden voor Roel. Ook dit zal niet vanzelf overgaan en een tweede operatie, nu dus
aan de knie, lijkt er aan te komen. Kortom veel fysiek ongemak en het is niet de verwachting dat Roel
op korte termijn weer zover hersteld zal zijn dat hij zijn directiewerkzaamheden kan hervatten.
Uiteraard hopen wij wel, dat Roel weer helemaal de oude wordt!
Op dit moment nemen Ingrid Post en Sophia van der Wal de taken van Roel grotendeel over, voor
beide een behoorlijke klus, die eigenlijk niet veel langer kan duren.
In overleg met Roel, het team en de medezeggenschapsraad is deze week daarom besloten om op
korte termijn een interim directeur aan te stellen tot het einde van dit schooljaar. Zodra bekend is wie
dat wordt, zult u hierover via de nieuwsbrief worden geïnformeerd.

Sake Saakstra,
voorzitter bestuur Comprix’

NIEUWE LEERLINGEN
Juf Zwannie heeft er in groep 1 drie kinderen bij gekregen. Welkom: Rosalien de Haan, Bjorn
Dijkstra en Kano Salakory! Wij wensen jullie een heel fijne tijd toe op o.b.s. Boekhorst.

Geboortes
Juf Esther heeft op 14 september een
En juf Marjolein heeft op 17 oktober een

gekregen. Hij heet Dano!
gekregen met de naam: Ailyn!

De trotse ouders en baby’s maken het uitstekend. Als u hen een kaartje wilt sturen, kom dan
gerust het adres vragen op school. De geboortekaartjes hangen in de teamkamer aan het
bord.

…..

Stagiaires
Dit jaar hebben wij twee stagiaires op school aan het werk. In de groep 1 is juf Marleen van
der Belt en in groep 4 en groep 5/6 is juf Winnie de Vries.
Hulpouderlijst
De hulpouderlijst is vorige week aan uw kind meegegeven. Hierop kunt aangeven bij welke
activiteit op school u zou willen helpen. Fijn dat er al lijsten zijn ingeleverd! Morgen kunt u
dat nog doen. Alvast bedankt, ook namens de oudervereniging.
Groep 1 en 2 gaan het Kabouterpad lopen
Dinsdagmiddag 8 november a.s. gaan we wandelen naar het bosje
achter “Het Anker”, bij het hertenkampje.
Daar gaan we een Kabouterpad volgen en kijken hoe het bos er in de
herfst uitziet. Omdat het weer wat wisselvallig is, raden we aan uw kind
een dikke jas of regenjas en oude schoenen of laarzen aan te laten trekken.
U kunt uw kind om 14.15 uur bij “Het Anker” ophalen (DUS NIET BIJ SCHOOL!).
Geen gymnastiek op dinsdag 8 november
Op dinsdag 8 november a.s. kunnen wij de sporthal niet gebruiken. Dit i.v.m. het jaarlijkse
politie volleybaltoernooi. De gymkleren van groep 3 t/m 8 blijven deze dag in de tassen
zitten.
Inpakavonden voor de ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 4
Op maandag 21 november en donderdag 24 november willen we graag de ouders van de
kinderen uit groep 1 t/m 4 vragen de Sint te helpen cadeaus in te pakken. U kunt zelf kiezen
welke van de twee avonden u het beste past. Wij zien u graag vanaf 19.00 uur!
Vooraankondiging ANWB STREETWISE activiteiten op onze school!
Maandag 28 november komt het ANWB Streetwise team bij ons. ANWB Streetwise zorgt
voor een leuke, enerverende en vooral leerzame dag. In week 47 sturen wij u hierover een
aparte nieuwsbrief. Wel willen nu alvast noemen dat de Boekhorsterweg die dag vanaf 9.00
uur tot half 12 afgesloten zal zijn in verband met een activiteit. Excuus voor het ongemak
mocht het u treffen.
Kerstdiner met….
Woensdag 21 december schuiven alle kinderen aan bij het kerstdiner op school. Deze keer
zal dit een Italiaans pastabuffet zijn. Voor de toetjes willen wij uw hulp vragen. Wilt u weer
overheerlijke toetjes maken? Over de organisatie van het kerstdiner wordt u ter zijner tijd
geïnformeerd.

….

Even bijpraten…..
Kinderboekenweek
Tijdens de kinderboeken week heeft de Burgemeester Oosterman een verhaal voorgelezen
aan de groep 3 t/m 8. Na het voorlezen mochten de kinderen allerlei vragen stellen en
ontstond er een mooi gesprek tussen de burgervader en de Boekhorst kinderen.
De groepen 1 en 2 hebben als afsluiting van de kinderboeken week met veel opa’s/pakes en
oma’s/ beppes een boekje gelezen. De groepen 3 t/m 8 hebben deze themaweek afgesloten
in de grote zaal, waar werd geluisterd naar de winnaars van de voorleeswedstrijden in de
klas. De winnaar van groep 4: Bo Betten, van groep 5: Jasmijn van der Weide, van groep
5/6: Hailey Nijholt uit groep 6, van groep 6/7: Maud Scheer uit groep 6, van groep 7: Tessa
Postma en van groep 8: Esri Latupella. Alle winnaars ontvingen een oorkonde en een
daverend applaus.
Esri gaat in februari 2017 obs Boekhorst vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd in de
bibliotheek. Alvast veel succes!
Verkeer
Vorige week donderdag was er voor de groep 4 t/m 8 een tractor met een aanhangwagen op
school. De kinderen hebben ervaren hoeveel dode hoeken dit voertuig heeft en welke
afstand ze moeten houden in het verkeer om zichtbaar te zijn voor een chauffeur van een
dergelijk voertuig.
Tot ziens…
Helaas hebben we Isanne en Marlijn Bouma en Zyra én Kyano Russchen moeten uitzwaaien.
Wij wensen de kinderen een fijne tijd op hun nieuwe school.
Verjaardagen in november
5 november Elwin Chen (8 jaar) - groep 4
Maud Scheer (10 jaar) - groep 6,7
8 november Djaycee Vierhoven (5 jaar) - groep 2
10 november Oscar Scharstuhl (10 jaar) - groep 6,7
11 november Djamaira de Jong
13 november Melanie van Veen (9 jaar) - groep 5,6
14 november Liv de Vries (5 jaar) - groep 2
23 november Naomi Schurer (7 jaar) - groep 4
24 november Sander Haveman (5 jaar) - groep 2
25 november Joris Veenstra (10 jaar) - groep 6,7
28 november Alyssa Thiescheffer (9 jaar) - groep 5,6
1 december Lisa Haanstra (5 jaar) - groep 1
Esri Latupella (12 jaar) - groep 8
Marlee Latupella (12 jaar) - groep 8
3 december Amalia Turkanovic (6 jaar) - groep 3
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijneverjaardag gewenst!!

