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ACTIVITEITENKALENDER
OBS BOEKHORST
6 februari

Rapporten mee

13 februari

EHBO examen groep 8

9 en 14 februari

Contactavonden groepen 1 t/m 5/6 en 8

1 maart

Contactmiddag/avond groep 6/7

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 Meester Roel
Een berichtje uit St. Nicolaasga
Op het moment dat u dit berichtje leest (Volgens Peter zou de info op donderdag de deur uitgaan),
heb ik hopelijk de eerste stappen na mijn operatie en voorzien van een nieuwe knie, weer gezet.
Vandaag is het dinsdag en morgenochtend vroeg wordt ik geopereerd en krijg ik dus een geheel
fonkelnieuwe knie. Eindelijk!!!!! Ik heb er lang op moeten wachten, maar daardoor was er mooi tijd
om tussendoor nog een keer aan mijn oog geopereerd te worden. Die operatie is goed gelukt en als
ik straks enigszins van mijn knieoperatie ben hersteld volgt er nog een operatie aan het andere oog.
Vroeger had je een TV-serie, “de man van zes miljoen”. Dat was iemand die na een ongeluk met
allerlei kunstledematen en zintuigen werd opgelapt, waardoor hij bijna onoverwinnelijk werd. Zo ver
zal het met mij niet komen, maar de laatste tijd was er veel aan mij gesleuteld en er zou nog meer
gesleutel volgen. Soms gaat het dan op niet meer en dat moment was afgelopen oktober. Een school
als de Boekhorst met zo’n fijn team, betrokken ouders en leerlingen moet kunnen rekenen op een
fitte en actieve directeur. Dat kon ik even niet meer voor elkaar krijgen, met name door de pijn. In
overleg met mijn bestuur heb ik toen besloten om voorlopig een stap terug te doen. Pas als ik
volledig hersteld ben, zal ik weer aan het werk gaan. Natuurlijk hoop ik over een paar maanden eens
even op school langs te komen. De komende 6 tot 8 weken ben ik zeer waarschijnlijk wel redelijk aan
huis gebonden. Mocht iemand eens in de buurt zijn van St. Nyk; van harte welkom.
Hartelijke groet,
Roel van Nijen.

CONTACTAVONDEN
Voor donderdag 9 en dinsdag 14 februari zijn de contactavonden gepland.
Bij de mail van deze week zit een bijlage met het gesprekkenrooster.
Het is mogelijk onderling te wisselen. Het is wel belangrijk dat u de leerkrachten daarvan op de
hoogte stelt, zij houden daar dan rekening mee!
Voor groep 6/7 worden de gesprekken verzet naar woensdag 1 maart, de eerste week na de
vakantie, vanaf 15:30 u.
Juf Lisette heeft door de overdracht van meester Arjen iets meer tijd nodig om zowel de rapporten
als de gesprekken goed voor te kunnen bereiden. U ontvangt binnenkort een uitnodiging.
Voor groep 8 is een apart rooster gemaakt. Dat komt omdat we voor de gesprekken in deze groep 15
minuten hebben ingepland, in plaats van de reguliere 10 minuten.
NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
Esri Latupella uit groep 8, gaat dinsdagavond 14 februari meedoen aan de voorrondes Nationale
voorleeswedstrijd in de bibliotheek. Er gaan een groot aantal klasgenoten mee om haar aan te
moedigen. Veel succes Esri!

VERJAARDAGEN
Afgelopen maandag:
30
30

Mohammad Nour Mohammad (2007) 4
Levi Wang (2006)
6,7

Komende verjaardagen februari
3
6
7
7
8
12
15
15

Desmin van der Velde (2006)
Damian Menger (2007)
William Vaartjes (2009)
Joan van Veen (2011)
Thijn Wijma (2012)
Bianca de Jong (2012)
Aldis Karabegovic (2008)
Tessa Posma (2006)

6,7
5,6
4
2
1
1
5,6
6,7

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!!

Ter info (extern):

*Attentie*** Attentie***Attentie***Attentie***Attentie*** Attentie

De Voorjaarskalender 2017
is er weer met allerlei leuke

NaSchoolse Activiteiten voor u kind.

Op de volgende pagina’s zijn de activiteiten opgenomen, op het laatste blad staat informatie over het
aanmelden.

Koffie met Boek
Wat Koffie en gezelligheid voor de ouders. Voorlezen voor de jongste kinderen. Het boekje dat voorgelezen
wordt, mag uw kind houden.
Voor wie Kinderen van 9 maanden tot 4 jaar met hun ouders
Organisatie Humanitas
Wanneer Dinsdagochtend 18 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni
van 10.00 tot 11.00 uur
Waar Ketelhuis, naast Vossehaer 16 in Oosterwolde
Kosten Gratis. Opgeven is niet nodig.

Korfbal
Wat Trainen voor je jaarlijks Korfbal toernooi en net even de foefjes leren die het Korfbal leuk maken….
Voor wie Groep 3 t/m 5 van 15.00-15.45 uur
Groep 6 t/m 8 van 15.45-16.30 uur
Docent Buurtsportcoach
Wanneer Dinsdag 2 mei
Waar Sporthal de Boekhorst
Kosten 1 strip ( voor 1x)

Tennis
Wat Game, Set en Match……. Maak kennis met Tennis!! Lijkt het je leuk om een balletjes slaan ?
Geef je gauw op voor deze uitdaging
Voor wie Groep 3 t/m 6
Docent INN Tennis
Wanneer Woensdag 22 maart
van 15.00 tot 16.00 uur
Waar Tennisbaan Oosterwolde
Kosten 1 strip (voor 1 x)

Twirl
Wat Weer eens wat nieuws proberen? Geef je op voor de workshop Twirl
Twirl is een showsport waarin gewerkt wordt met ” de Baton” op muziek.
Voor wie Groep 1 t/m 8
Docent F.T.F Friesland
Wanneer Vrijdag 31 maart en 7 april (groep 5 t/m 8)
Vrijdag 21 en 28 april ( groep 1 t/m 4)
van 18.15 tot 19.15 uur
Waar Stellingwerf College ( Sportzaal)
Kosten 2 strippen ( voor 2x)

Hardlopen
Wat Trainen voor de Rode loper Run?? Of gewoon omdat je hardlopen leuk vind
Voor wie Groep 1 t/m 3 van 15.00-15.45 uur
Groep 4 t/m 8 van 15.45 -16.30 uur
Docent Buurtsportcoaches
Wanneer Donderdagmiddag 25 mei
Waar Grasveld achter Rikkingahof
Kosten 1 strip (voor 1 x)

Kinderboek Plus: “Ga jij mee op Berenjacht”
Wat Ga jij mee op ‘Berenjacht’? Na het voorlezen gaan we op ontdekkingsreis en wie weet wat we vinden?!!
Voor wie Groep 1 t/m 3 + so
Docent Syta Luchtenveld
Wanneer Woensdag 1 maart
14.30 – 15.30 uur
Waar Speellokaal MFS Zuid
Kosten 1 strip (voor 1x)

Boerderij Nieuw Weper / Knutsel
Wat Met deze workshop ga je een dier pimpen van papier-maché En ook nog even een rondje boerderij doen!!
Hoe leuk is dat…??
Voor wie 6 t/m 8
Docent Hanneke Datselaar
Wanneer Vrijdag 7 april
van 15.30 tot 17.30 uur
Waar Boerderij Nieuw Weper ( Weperpolder)
Kosten 3 strippen ( voor 1 x)

Ontdek de Natuur
Wat Altijd leuk om de natuur in te gaan met Jan en Petra! Samen sporen zoeken en andere leuke leerzame
dingen te ontdekken..
Voor wie Groep 3 t/m 5
Docent WEVO -outdoor
Wanneer Dinsdag 4 en 11 april
van 14.45 tot 16.15 uur
Waar Tiesingabosje Weperpolder
Kosten 4 strippen (voor 2 x)

Kaarsen maken
Wat Met deze workshop ga je kaarsen maken. Geef je gauw op…
Voor wie Groep 6 t/m 8 + VSO 1/2/3
Docent Joan Groenhout
Wanneer Vrijdag 17 maart
van 14.30 tot 16.00 uur
Waar Winkel de Grietman/ Brink 3
Kosten 2 strippen( voor 1 x)

Hutten bouwen en Bushcraften
Wat Huttenbouwen en een beetje Bushcraften dat is wat jullie gaan doen in deze leuke workshop van 2 x.
Bushcraften is een verzamelnaam voor vaardigheden die nodig zijn om in de natuur te verblijven. Ben jij een
echte overlever ??
Voor wie Groep 6 t/m 8 + VSO 1/2/3
Docent Jan Wermink
Wanneer Vrijdag 24 en 31 maart
van 15.00 tot 16.30 uur
Waar Pluktuin de Hagen/ Haulerwijk
Kosten 4 strippen ( voor 2 x)

Leuke dingen maken
Wat Vind jij het ook leuk om creatief te zijn? Dan is dit een mooie kans we gaan in een echt atelier samen wat
moois maken bv een fotolijstje of een sleutelhanger pimpen
Voor wie Groep 2 t/m 4
Docent Joan Groenhout
Wanneer Vrijdagmiddag 10 maart
van 14.30 tot 16.00 uur
Waar Winkel de Grietman/ Brink 3
Kosten 2 strippen (voor 1 x)

Sjoelen
Wat Vind jij het leuk om spelletjes te doen.. Samen met de bewoners van Rikkingahof aan het sjoelen en wie
weet word jij wel “de Sjoelkampioen”.
Voor wie Groep 4 t/m 6
Docent Jantine Beeksma
Wanneer Woensdag 29 maart
van 14.30 tot 15.45 uur
Waar Rikkingahof /dagbesteding
Kosten 1 strip (voor 1x)

Koken
Wat Hou jij ook zo van koken en bakken? Laat je verrassen in deze workshop wat we maken gaan blijft nog even
een verassing…… dat het lekker en leuk is staat vast!!
Voor wie Groep 3 t/m 8
Docent Athma Ranza ( Restaurant Ceylon)
Wanneer Donderdag 16 en 23 Maart (Groep 3 t/m 5)
Donderdag 2 en 9 maart (Groep 6 tm 8+ vso1/2/3)
van 14.30 tot 16.00 uur
Waar Restaurant Ceylon ( Jan Frankensingel 26)
Kosten 4 strippen (voor 2x)

3D kaarten
Wat Vind jij het leuk om creatief bezig te zijn? Dan is dit zeker wat voor jou! Je leert de nieuwste techniek om 3D
kaarten of kunstwerkjes te maken. Klinkt leuk hè? Kom je ook?
Voor wie Groep 4 t/m 6
Docent Mevr. Post
Wanneer Woensdag 8 en 15 maart
van 14.30 tot 16.00 uur
Waar Handenarbeidlokaal MFS Zuid
Kosten 2 strippen ( voor 2 x)

Opstap met de boswachter
Wat Lijkt het jou leuk om samen met Jan( van Wevo outdoor) eens door het bos te wandelen en dat hij je allerlei
leuke en leerzame dingen verteld en laat zien? Geef je gauw op… dit is alleen voor de oudere kinderen van de
mr. Duisterhoutschool.
Voor wie VSO 1/2/3
Docent Wevo-outdoor/ Jan Wermink
Wanneer Dinsdag 14 maart
van 15.30 tot 16.30 uur
Waar Tiesingabosje /Weperpolder
Kosten 2 strippen (voor 1 x)

Opgave en betaling:
De opgavestrook dient voor donderdag 2 februari 2017 ingeleverd te worden in de bus bij de beheerder MFS
Zuid. U krijgt in week 6 (6 t/m 10 februari) bericht of uw kind is geplaatst. De opgave is pas
definitief als de benodigde strippen door de beheerder zijn afgetekend. Betaling van de activiteiten kan alleen
met de strippenkaart. Deze kaart is te koop bij de beheerder van MFS Zuid. De betaling moet in week 7 ( 13
t/m 17 februari 2017) plaats vinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Voskamp, Stichting
Scala 06 – 25287414 of rvoskamp@scala-welzijn.nl .
Stichting Leergeld
Mochten de financiën voor u een probleem vormen dan kunt u gebruik maken van Stichting Leergeld.
Meer info bij uw schooldirecteur.

