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ACTIVITEITENKALENDER
OBS BOEKHORST
Za. 24 dec. t/m zo. 08 jan.

Kerstvakantie

Ma. 09/01

Start school 08:30 u.

Weken 16 t/m 27 jan.

Toetsweken

Ma. 30/01 en di. 31/01

Margedagen Leerlingen vrij!

6 februari

Rapporten mee

9 en 14 februari

Contactavonden

18 t/m 27 februari

Voorjaarsvakantie

Van de directie
Meester Arjen gaat de school verlaten. Hij heeft een (volledige) baan aangenomen in Gerkesklooster,
op cbs de Claerklamp. De school is dichterbij zijn woonplaats en hij heeft uitzicht op een vaste
aanstelling.
Hoewel wij verdrietig zijn door het vertrek van meester Arjan, gunnen wij hem deze stap natuurlijk
wel en wensen hem veel succes en plezier op zijn nieuwe school!
In groep 6/7 wordt meester Arjen vervangen door juf Lisette.
Daardoor onstaat een vacature in groep 4 die opgevuld gaat worden door juf Marjolein en juf Esther.
Beide juffen komen terug van hun zwangerschapsverlof en hebben weer zin in de school. Dat is fijn
en we wensen hun beiden ook een fijne terugkeer op school.
Helaas komen juf Marjolein en juf Esther pas per 19 januari terug naar school. De periode van 9
januari t/m 18 januari wordt daarom tijdelijk ingevuld door juf Geeske de Boer.
Hooite Nieborg, de conciërge van ons MFS, is afgelopen maandag toegezongen door de kinderen van
de Duisterhoutschool, de leerlingen van In de Kring en ook door onze leerlingen. Hooite werd
namelijk 65 jaar! Nogmaals van harte gefeliciteerd, Hooite!
Gisteren vierden we ons kerstfeest op school met de kinderen. De ingebrachte gerechten werden
zeer gewaardeerd want er werd smakelijk gegeten! Voor het eten werd er door de onderbouw en

bovenbouw opgetreden in de grote ruimte. De ouders en andere aanwezigen genoten =zichtbaar van
de optredens. (foto’s staan/komen op de website)
Hulde aan alle koks maar vooral de oudervereniging voor de perfect geregelde kerstmaaltijd.
Tegelijk met dit nieuwsbulletin ontvangt u onze kerstschoolkrant. Deze ontvangt u digitaal uit
milieuoverwegingen. We gebruiken daardoor immers minder papier! Bovendien blijven daarmee ook
de kopieerkosten binnen de perken. Veel leesplezier.
Tot slot een (kerst)wens:
De kerst is voor mij een plezierig samenzijn met gezin, familie en vrienden. Daarbij is harmonie mijn
toverwoord. Op een plezierige en ontspannen manier met elkaar omgaan, met aandacht en zorg
voor elkaar. En volgens mij willen we dat allemaal, ongeacht we al dan niet gelovig zijn, welk geloof
we aanhangen of hoe we politiek in het leven staan.
Daarom wens ik alle leerlingen, leerkrachten en ouders veel harmonie bij de komende feestdagen en
jaarwisseling. En laten we samen streven naar een harmonisch 2017!

Komende verjaardagen
28-12: Sterre Struik, 7 jaar, groep 4
09-01: Larissa Hendriks, 8 jaar, groep 5/6
Beiden van harte gefeliciteerd en een fijne
verjaardag gewenst!!

Ter info (extern):
Bewegen staat hoog op de politieke agenda. Scholen lijken hier een sleutelrol in te kunnen spelen
vandaar onderstaand aanbod.
STC (schaatstrainclub) De Kluners uit Drachten is een vereniging die de komende periode een aantal
introducélessen wil aanbieden om jeugd in aanraking brengen met- en enthousiast te maken voor de
schaatssport.
Hoe/wat/wanneer/…
* Voor kinderen met minimum leeftijd van 6 jaar;
* Opgave via contactpersoon = Jochum Blanke, jeeka@live.nl;
* Kosten € 2,- per persoon (contant);
* Ouders/begeleiders vrije toegang om te helpen met onderbinden;
* Kinderen worden begeleidt door een professionele trainer;
* Geen ouders op het ijs;
* Muts en handschoenen verplicht. Schaatsen goed geslepen;
* Zondags van 8.30uur tot 9.30uur op zondag 15 januari, zondag 12 februari, zondag 5 maart in Thialf

