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ACTIVITEITENKALENDER
OBS BOEKHORST
20 maart

MR vergadering

17 maart

Dancebattle groep 5&6

24 maart
5 april

Eindconcert blazersklas groep 5 (alle kinderen hebben
een uitnodiging ontvangen)
workshop Mediawijsheid voor de groepen 6, 7 & 8

12 april

Schoolvoetbaltoernooi

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

SCHOOLREIZEN
Tegelijk met deze info ontvangt u in een apart document informatie over de schoolreizen.
SCHOOLVOETBALTOERNOOI
Het school voetbaltoernooi is op 12 april.
We gaan meedoen met een jongens 11-tal en een meisjes 7-tal. Amal is coach van het jongens 11tal. Amal is de ouder van een oud-leerling en was al eerder coacht voor onze school..
Wie de coach wordt van het meisjes-7-tal horen wij een dezer dagen en dan zullen de betreffende
ouders hierover worden geïnformeerd.
Er wordt al flink geoefend. De trainingen met Amal zijn op dinsdag om half 9, ze starten a.s. dinsdag
(21 maart). Bij goed weer is de training buiten, anders zullen ze dit doen in het gymlokaal.
Op donderdag 30 maart en 6 april krijgen beide teams nog een voetbalclinic tijden de gymuren..

DANCEBATTLE GROEP 5 EN 6
Vanaf vrijdag 17 maart zullen alle kinderen van groep 5 en 6 deelnemen aan danslessen bij Clarette
en Leon. In 4 lessen zullen de kinderen 4 (stijl)dansen aanleren. In de laatste les zal Clarette een
aantal dansparen aanwijzen die op woensdag 19 april (onder schooltijd) mogen deelnemen aan een
danswedstrijd. Deze koppels zullen het dan opnemen tegen koppels van andere scholen uit de
omgeving.

SCHOOLKORFBALTOERNOOI, GROEP 3 T/M 8
Op woensdagmiddag 17 mei wordt het schoolkorfbaltoernooi gehouden in Appelscha. Inmiddels
hebben al veel kinderen laten weten hier aan mee te willen doen.
Volgende week zullen alle kinderen die zich hebben aangemeld een brief meekrijgen met het verzoek
voor coaches, scheidsrechters en chauffeurs.
We hebben uw hulp dus hard nodig want bij onvoldoende hulp kunnen wij de kinderen van onze
school helaas niet aanmelden voor het toernooi.

GROEP 1&2
We vragen uw medewerking voor het volgende:
Ter voorbereiding op groep 3 willen we graag dat de kleuters van groep 2 na de meivakantie tot de
deur gebracht worden. Zodat ze alvast een beetje kunnen wennen aan het feit dat binnen brengen
bij groep 3 niet meer gebruikelijk is.
Gezien de klas steeds groter wordt en er nieuwe leerlingen meedraaien in groep 1 is het wenselijk
dat ouders vlot afscheid nemen in de klas. Dat geeft meer rust, vooral voor de nieuwkomers.
Alvast onze dank.
NIEUWS UIT GROEP 3
Tijdens het werken aan het project zijn we in klas bezig geweest met verschillende landschappen. De
leerlingen mochten een landschap tekenen helemaal naar eigen idee en invulling.
Het tweede landschap wat ze zelf mochten tekenen was met de opdracht dat er geen mensen,
dieren en huizen in voor kwamen. Dit was nog best lastig.
We hebben ook bezoek gehad van juf Marjolein (beeldende vorming) en juf Lianne (dans). Tijdens
deze lessen zijn we bezig geweest met het verhaal van Ulbe en Brommert, de twee reuzen die
gezorgd hebben dat de Kale Duinen zijn ontstaan. Juf Marjolein heeft met ons gewerkt met zand, olie
krijt en kleurpotloden. De resultaten zijn prachtig geworden en wat hebben de leerlingen zich goed
ingezet!
Ook de lessen met juf Lianne waren erg leuk. Er is gedanst als reuzen en “kleine” mensen in het zand.
Het dansen ging op allerlei manieren en we hebben sporen achtergelaten om de reuzen in de war te
maken. Zo konden ze ons niet volgen. Ook bij het dansen was de inzet van de leerlingen super. Het
waren fijne lessen!
Groep 8
Zoals u weet is Esri Latupella als schoolkampioen, door de voorronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd van de gemeente Ooststellingwerf / Opsterland gekomen. En had zij zich geplaatst
voor de gemeentelijke finale avond! Deze was gisteravond, aanvankelijk was Esri gespannen, maar
toen ze eenmaal op de voorleesstoel zat deed zij het super goed! Helaas is ze niet door naar de
volgende ronde, maar zijn wij wel super trots op haar prestatie!
Groep 7
Aanstaande vrijdag is Tjibbe voor het laatst op school. Hij vertrekt naar cbs De Akker.
We wensen Tjibbe veel plezier en succes op zijn nieuwe school.

VAN DE DIRECTIE
Gisteren waren de verkiezingen. De uitslag is weliswaar bekend maar het zal naar alle
waarschijnlijkheid nog even duren voordat er een kabinet gevormd is.
We hopen in ieder geval dat het onderwijshart van de nieuwe regering op de goede plek zal zitten!
We hebben enkele afwezige leerkrachten op school. Juf Marjolein is afwezig met burn-out
verschijnselen en juf Dincla met eventwichtsklachten.
Gelukkig hebben we voor hun vervangers kunnen vinden, juf Rika Renkema voor juf Marjolein en juf
Sanne Veenma in groep 8, voor juf Dincla.
Vervanging van juf Lisette in groep 7, afgelopen maandag en dinsdag, was niet beschikbaar. Reden
voor juf Ingrid en meester Peter om die dagen groep 7 les te gaan geven.
Dat is echter niet altijd mogelijk. Zowel Peter Leiseboer als Ingrid Post hebben andere taken die niet
altijd uitgesteld kunnen worden.
Gelukkig konden we het deze week oplossen. Toch attendeer ik u op de mogelijkheid dat we in
bepaalde situaties geen vervanging kunnen regelen. In de vorige nieuwsbrief heb ik u gemeld hoe we
daar mee om gaan.

Peter Leiseboer

VERJAARDAGEN
MAART

Groep

17
20
24
27
30

Sylvana Veurman (9)
Dexter Scharstuhl (12)
Esmée Soet (7)
Nando Betten (6)
Sven Hofstra (5)

5,6
8
3
2
1

APRIL
1
3
5

Eva Haanstra (8)
Sylena Bergsma (8)
Jory Berkenbosch (9)

4
3
5,6

Allen (alvast) van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!!

Muziekoptreden groep 5
vrijdag 24 maart 2017
13.15 – 14.00 uur
Elke vrijdag klinkt er muziek op MFS Zuid. De kinderen uit groep 5 / 6 en de VSO groep op MFS Zuid
krijgen dan les op trompet of klarinet. Niet alleen onder schooltijd, maar ook na schooltijd in de
muziekclub én thuis wordt geoefend. Dit gaat hartstikke goed! De kinderen vinden het leuk en spelen
goed mee op hun instrument.
We sluiten dit muzikale brede school project af met een spetterend optreden. Alle muzikanten (en
dat zijn er maar liefst 60!!) zullen samen hun muziek laten horen. En dat wordt zéér de moeite
waard, kunnen we verklappen! Het optreden staat onder leiding van Petra Rodenboog,
muziekdocente bij Kunst & COO. Alle ouders (maar ook opa’s en oma’s of de buurvrouw) zijn van
harte welkom.

Doorgaan met muziek? Dat kan!
Wanneer de kinderen het leuk vinden om door te gaan met het bespelen van een instrument, dan
kan dat! Je kunt je opgeven voor een tweede serie van de naschoolse muziekclub. Daarbij is er ook
weer de gelegenheid om thuis op een trompet of klarinet te oefenen.
Het vervolg van de muziekclub is op vrijdagmiddag van 14.30 tot 15.10 uur en wordt verzorgd door
Petra Rodenboog, ditmaal namens Muziekvereniging Oosterwolde. Opgeven kan via 06-46134618 of
een mail naar: mvanderheijden@scala-welzijn.nl (brede school coördinator).
Graag eerst tot ziens bij het optreden!

Het bijzondere project ‘Kinderen: daar zit muziek in!’ is een samenwerking
van brede school MFS Zuid, Muziekvereniging Oosterwolde, Kunst & COO en
Stichting Scala.

