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ACTIVITEITENKALENDER
OBS BOEKHORST
Weken 16 t/m 28 januari

Toetsweken

26 januari

Geen zwemmen groepen 2 & 3

Ma. 30/01 en di. 31/01

Margedagen Leerlingen vrij!

6 februari

Rapporten mee

13 februari

EHBO examen groep 8

9 en 14 februari

Contactavonden

18 t/m 27 februari

Voorjaarsvakantie

28 februari

Voorstelling Dames Slier groepen 5 t/8
(einde schooltijd voor deze groepen 14:20/14:25)

Van de directie
Vanaf vandaag zijn juf Esther en juf Marjolein weer terug van zwangerschaps-/bevallingsverlof.
Fijn dat jullie er weer zijn! Juf Marjolein en juf Esther geven samen les aan groep 4.

Er is op dit ogenblik nog geen zicht op de terugkeer van Meester Roel.
Hij is herstellende van een oogoperatie en moet op een later tijdstip nog aan een knie
geopereerd worden. We wensen meester Roel veel sterkte.
Ik attendeer u alvast nog even op de margedagen van maandag 30 en dinsdag 31 januari.
Het team gaat dan m.n. aan de slag met het verwerken van de toets resultaten.
Tot slot mijn aanwezigheid op school: In principe ben ik op maandag, dinsdag en donderdag
aanwezig op school.
Peter Leiseboer (directeur a.i.)

VERJAARDAGEN
Eerdere verjaardagen
5
14
14
16

Joyce Dijkstra (2012)
Lars Baron (2009)
Sven Baron (2009)
Ilse Postma (2007)

Komende

verjaardagen

20
20
20
20
21
22
22
23
23

Nadine Karbet (2012)
Sophie Karbet (2012)
Marciano Snippe (2005)
Wesley van Veen (2010)
Youri Bloem (2006)
Zenya Bult (2009)
Nora van Olphen (2012)
Jente van der Heide (2011)
Amber Soet (2012)
Jasmijn van der Weide
(2008)
Sara Baptist (2007)
Rutger Betten (2007)
Verena Hofstra (2005)
Esmee Schouten (2010)
Esmay Hofstra (2010)

23
24
24
24
24
25

1
4
4
6,7

1
1
8
3
6,7
4
1
3
1
5,6
5,6
5,6
8
3
3

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!!

Ter info (extern):
Kinderen: daar zit muziek in!
Afgelopen vrijdag is op MFS Zuid het project Kinderen: daar zit muziek in!
gestart. Zoals elk jaar, leren de kinderen van groep 5 en nu ook 6 van de
basisscholen en een VSO groep van de Meester Duisterhoutschool een trompet
of klarinet te bespelen. Petra Rodenboog (trompet), Wim Stalman en Gabriëlle
de Graaf (klarinet), muziekdocenten van Kunst & COO, komen les geven onder
schooltijd, dat heet een blazersklas. Na schooltijd kan er extra geoefend
worden in de muziekclub en ook is er de mogelijkheid om thuis op een
instrument te oefenen. Alle kinderen van groep 5 en 6 krijgen de
informatie hierover mee naar huis. We hopen natuurlijk dat heel veel
kinderen dit gaan doen. Want samen muziek maken is leuk! Graag z.s.m.
opgeven. Na 10 weken sluiten we het project af met een optreden. Dit zal
zijn op vrijdag 24 maart. Noteert u dit vast in uw agenda?
Dit brede school project is mogelijk dankzij een goede samenwerking van de scholen, Kunst & COO,
Muziekvereniging Oosterwolde en stichting Scala.

