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ACTIVITEITENKALENDER
OBS BOEKHORST
17 februari

Uiterste inleverdatum spelweek! (groep 5 t/m 8)

18 t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m17 maart

Schoolproject Landschappen

28 februari
1 maart

Voorstelling Dames Slier groepen 5 t/8
(einde schooltijd voor deze groepen 14:20/14:25)
Contactmiddag/avond groep 6/7

20 maart

MR vergadering

13 april

Paaslunch

14 t/m 17 april

Goede vrijdag en Pasen (vrij)

18 t/m 20 april

Cito toets groep 8

21 april

Koningsspelen

22 t/m30 april

Mei (april!) vakantie

NIEUWS UIT GROEP 8
We meldden al dat Esri mee ging doen aan de nationale voorleeswedstrijd. Die was afgelopen
dinsdag en we zijn trots te kunnen vertellen dat Esri de volgende ronde heeft bereikt!
Goed gedaan Esri!
Half januari zijn de kinderen hard aan het werk geweest met de Cito van het leerlingvolgsysteem. In
de maanden hiervoor waren de (meeste) kinderen gemotiveerd bezig om goed te scoren met de
toets omdat dit zo belangrijk is voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs.
Met Topondernemers hebben de kinderen in groepjes mooie dingen gemaakt die ze deze week gaan
presenteren aan de groep. Dit doen ze in de vorm van muurkranten en PowerPoint. Zo komen de
kwaliteiten van samenwerken en het spreken voor een groep mooi tot uiting. In het
vervolgonderwijs hebben zij dan een streepje voor als zij zich deze vaardigheid al enigszins eigen
hebben gemaakt.
In januari zijn de kinderen na de kerstvakantie allemaal op eigen niveau aan het rekenen. Dit gaat
meer dan uitstekend! De kinderen werken zelfstandig of in tweetallen en schuiven voor eventuele
hulp aan de instructietafel aan.

EHBO examen
Afgelopen maandag zijn alle leerlingen van groep 8 geslaagd voor hun EHBO diploma. Hulde!
Van harte gefeliciteerd allemaal. Het is fijn te weten dat er op school kinderen zijn die weten wat ze
moeten doen bij ongelukjes op school!
VOETBALTRAINER GEZOCHT VOOR GROEP 7&8
Voor zowel ons jongenselftal als meisjesteam (7 meiden) zoeken wij een trainer of trainers voor
zowel het jongens- als meisjesteam. Het toernooi vindt plaats in april en er kan in overleg gezocht
worden naar een trainingsdag (vanaf 14:45).
Aanmelden s.v.p. via juf Sophia of juf Lisette.
NIEUWS UIT GROEP 6/7
Na het vertrek van meester Arjen is juf Lisette na de kerstvakantie in groep 6/7 gestart. Met elkaar
gaan wij er een leuk en leerzaam laatste half jaar van maken. De kinderen zijn ondertussen erg druk
bezig met het maken van een werkstuk.
Sinds vorige week is juf Esmée bij ons in de groep 6/7. Zij komt stage lopen vanuit Stenden
Hogeschool Assen en blijft tot aan de zomervakantie een aantal lessen verzorgen.
Veel succes bij ons in de klas, juf Esmée!
NIEUWS UIT GROEP 5/6
De eerste helft van het schooljaar zit er op. De toetsweken zijn afgerond en de rapporten zijn mee
naar huis. Wat is er ontzettend hard gewerkt door de kinderen, zowel wat het leren betreft als ook in
de omgang met elkaar. Wat in september begon als een nieuwe combinatiegroep is inmiddels een
(h)echte groep geworden!
Na de kerstvakantie zijn de kinderen uit groep 5 gestart met de blazersklassen. Inmiddels zijn er al 5
lessen achter de rug waarin flink wordt geoefend om de klarinet of de trompet te bespelen. Eind
maart zullen de kinderen tijdens het eindconcert laten horen wat ze allemaal hebben geleerd (meer
informatie volgt t.z.t.).
Vorige week dinsdag hebben de kinderen tijdens gym een kennismakingles tennis gehad van meester
Freek, de kinderen mochten tijdens deze les in circuitvorm allemaal verschillende opdrachten
uitvoeren. Een uitdagende en leerzame les!
NIEUWS UIT GROEP 4
Vorige week hebben we tijdens gym een gastles tennis gehad. De kinderen hebben op een leuke
manier kennis gemaakt met de sport tennis. Zo was één van de onderdelen het hooghouden van
ballonnen. Eerst 1 ballon, daarna 2 ballonnen en tot slot 3. Dit viel nog niet mee.
Met rekenen zijn we druk bezig met het leren van de tafels. Deze week hebben we de tafel van 4
geleerd. Ook zijn we met het rekenen bezig met klokkijken en dan met name de digitale tijden.
Na de vakantie staan er ook weer leuke dingen gepland. We gaan nog naar een voorstelling kijken en
we gaan aan de slag met het project landschappen.
NIEUWS UIT GROEP 3
Een groep lieve kinderen. Ze kunnen al heel goed lezen en werken. Toch vinden ze allemaal het
buitenspelen nog erg fijn. Daar genieten ze met volle teugen van. Ook het spelen in de klas met
spelletjes uit de kast en bouwmaterialen uit de bakken. Er hangt dan een hele ontspannen sfeer en
iedereen loopt lekker door elkaar en sluit bij iedereen aan waar het kan.
Met Valentijnsdag was het wel bijzonder. We hebben een kleurplaat met hartjes gemaakt en dan
komen ook de verhalen wie op wie is. Mooi om te horen hoe hier mee omgegaan wordt. Eerst was er
wat gemopper maar, toen duidelijk was dat je niet op iemand hoeft te zijn en het ook niet hoeft te
vertellen, was het heel gezellig.
NIEUWS UIT GROEP 2
De afgelopen periode hebben we in groep 2 gewerkt over de winter.
We hebben de temperatuur van binnen en buiten gemeten. We hebben gekeken hoeveel water
erover blijft als sneeuwt smelt en we hebben de letter w en de letter e geleerd.

Ook zijn we in groep 2 gestart met lessen rots en water. Die worden op dinsdag gegeven door juf
Sophia.
Na de vakantie beginnen we met het thema landschappen en leren we de letter L.
NIEUWS UIT GROEP 1
Bissan Vaartjes en Hessel Koopmans zijn bij ons in de groep gekomen. Fijn dat jullie er zijn, Bissan en
Hessel. We wensen jullie veel plezier op de Boekhorst.
VAN DE DIRECTIE
De komende week is de school gesloten. Na een intensieve periode (CITO en oudergesprekken) voor
leerlingen, ouders en leerkrachten gaan we genieten van een weekje vrij. Ik wens allen een fijne
vakantie,
De griepgolf is bijna voorbij en gelukkig hebben we de groepen van zieke collega’s tot nu toe goed
kunnen opvangen. Toch zal ook u vanuit de media hebben meegekregen dat vervanging van
leerkrachten bij ziekte erg lastig is. Niet alleen in onze omgeving maar landelijk. Zo was de vorige
week woensdag geen enkele vervanger beschikbaar voor de vervanging van de afwezige juf Lisette
en moesten wij groep 6/7 verdelen over andere groepen.
Het niet beschikbaar zijn van vervangers komt doordat er minder vervangers zijn dan in eerdere
jaren. In het verleden meldden zich m.n. net afgestudeerde leerkrachten aan als vervangers, maar de
laatste jaren studeren er steeds minder leerkrachten af. Met als gevolg dat er weinig vervangers zijn.
En als er dan een griepgolf komt, kan het zijn dat er niemand beschikbaar is om een groep over te
nemen.
Daarom is het goed ons beleid te aan te geven indien er geen vervanging beschikbaar is:
 De eerste dag afwezigheid van een leerkracht wordt altijd door de school opgevangen, de
school zoekt interne mogelijkheden om de groep op te vangen;
 Vanaf de tweede dag geldt dat we blijven streven naar mogelijkheden om de leerlingen op
school op te vangen. Het kan echter ook voorkomen dat dat niet mogelijk is. In die
(nood)situaties zullen we de kinderen moeten vrijgeven. Als dat zo is zullen we dat altijd een
dag van te voren aan u melden, zodat u opvang kunt regelen.
Gelukkig is het nog niet voorgekomen dat we van deze noodoplossing gebruik moesten maken. We
zullen zo’n besluit ook altijd proberen te voorkomen. Maar omdat het in de toekomst, gezien de
geringe beschikbaarheid van vervangers, zou kunnen gebeuren, is het verstandig onze werkwijze aan
u te melden.
Ons schoolbestuur Comprix is samen met andere partners op zoek naar oplossingen voor de
vervangersproblematiek.
Tot slot:
Als interim directeur kom ik op meerdere scholen. Net als De Boekhorst zijn het meestal leuke
scholen waar leerlingen, ouders en leerkrachten hun best doen om samen de ontwikkeling van de
kinderen zo prettig en positief mogelijk te laten verlopen.
Elke school heeft ook een eigen karakter. Zo legt de ene school wat meer nadruk op het leren, een
andere school heeft veel (extra) aandacht voor het omgaan met elkaar. En elke school probeert
tussen die twee een goed evenwicht te vinden, daarbij kijkend naar wat de leerlingen van de
betreffende school nodig hebben.
Dat doen we ook op onze school, De Boekhorst. Samen met leerlingen en ouders proberen we een
fijne weg te vinden om onze kinderen onderwijs te geven en ze te leren hoe we graag zien dat ze met
elkaar omgaan. Daarvoor hebben we o.a. Rots en Water, een programma voor leerlingen waarbij we
de leerlingen leren hoe ze positief met elkaar om kunnen gaan en proberen daarmee ook negatieve
aspecten bij het omgaan met elkaar, zoals bijv. pesten, te voorkomen. Bij ons op school is juf Sophia
v.d. Wal één dag per week vrij geroosterd om o.a. lessen te verzorgen in alle groepen. En mede door
uw en onze inspanningen laten onze kinderen zien dat zij prima met elkaar om kunnen gaan!

Spelregels zijn nodig omdat het niet altijd loopt als we zouden wensen. Bijvoorbeeld dat je niet slaat
als je boos bent, maar dat je in gesprek probeert oplossingen te vinden. Dat je niet scheldt maar
probeert te vertellen wat je dwars zit.
Ook de school en de ouders hebben spelregels nodig. Het is voor onze kinderen goed om te ervaren
dat de school en hun ouders prettig met elkaar omgaan, ook (en misschien wel vooral) als het gaat
over zaken die niet goed lopen. Vandaar een aantal spelregels over de communicatie:
 Contacten over leerlingen lopen via de leerkrachten
en pas als ouders er met de leerkracht niet uit komen, kan de stap naar de directeur gemaakt
worden. Hij overlegt dan met ouders en leerkrachten over wenselijke stappen;
 Het is belangrijk alle kanten van een verhaal te horen
en als u vragen heeft over een situatie, voorval of iets anders, kom dan naar school (de
leerkracht) en vraag na wat er exact is gebeurd. Af en toe leiden verhalen van kinderen of
anderen tot misverstanden die voorkomen kunnen worden en/of direct opgelost;
 Blijf in gesprek met de school!
want gesprekken met derden (die niet direct betrokken zijn), of communicatie via de sociale
media, werken over het algemeen niet oplossend. Mopperen ook niet. Om verbeteringen
voor elkaar te krijgen, om goede oplossingen te vinden, helpt alleen overleg met de school;
 De school meldt zich bij u
als er zich op school buitengewone situaties voordoen met betrekking tot uw kind. De
groepsleerkracht neemt dan contact met u op;
 De school heeft een klachtenregeling
waarin beschreven wordt hoe u als ouder kunt handelen bij klachten.
U kunt de klachtenregeling vinden in de schoolgids op onze website.
Gelukkig lopen de contacten tussen de school en de ouders meestal prima. En met inachtneming van
de genoemde spelregels gaan we er van uit dat dat ook in de toekomst zo zal blijven.
Peter Leiseboer

VERJAARDAGEN
Februari
18
18
18
24
24
26
28
Maart
4
6
10
14
16

Senna Broekstra (12)
Celine Chen (12)
Jelke Haveman (7)
Leco van Riesen (9)
Amy van Schooten (8)
Ransali Fernando (12)
Akbar Mahmoody (12)
Helin Kabak (10)
Ruben Beijert (12)
Sara Turkanovic (8)
Elijah Paulus (7)
Nick Laverman (12)

8
8
3
5,6
4
8
8
Groep
5,6
8
4
3
88

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!!

VAKANTIEACTIVITEITEN
Er is van alles te doen in de voorjaarsvakantie.
De spelweek voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Opgeven via het formulier dat uw zoon/dochter
heeft meegekregen of via www.vakantiespel.nl
En er zijn sportactiviteiten in de sporthal van Oosterwolde op woensdag 22 februari. Opgeven
hiervoor is niet nodig!

