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ACTIVITEITENKALENDER
OBS BOEKHORST
12 april

Schoolvoetbaltoernooi

13 april

Paaslunch (Lunch van oudervereniging, er
hoeft geen lunch mee, wel pauzehap!)

14 t/m 17 april

Goede vrijdag en Pasen (vrij)

19 april

Finale Dancebattle groep 5 en 6

18 t/m 20 april

Cito toets groep 8

21 april

Koningsspelen

22 t/m30 april

Mei (april!) vakantie

1 mei

Vrachtwagenlessen (school)

2 mei

Schoolreis groep 1 t/m 3

4 mei/5 mei

Marge- en bevrijdingsdag

17 mei

Schoolkorfbaltoernooi

26/27 mei

Hemelvaartvakantie(tje)

5 juni

Tweede pinksterdag, vrij

16 juni

Schoolreis groep 8

23 juni

Schoolreizen groepen 4,5,6 en groep 7

26, 27 en 28 juni

Margedagen, leerlingen vrij

30 juni

Schoolfotograaf

Van de directie:
Afgelopen dinsdag heeft juf Dincla het schoolteam en groep 8 gemeld dat ze in verband met
gezondheidsklachten met directie ingang stopt met werken. Omdat gezondheid een belangrijk goed
is, respecteren wij het besluit van juf Dincla natuurlijk hoewel we haar gedrevenheid om de kinderen
goed onderwijs te bieden op school, en Dincla als collega, enorm zullen gaan missen.
Op een later tijdstip zullen wij afscheid nemen van juf Dincla.
Juf Dincla wordt in groep 8 vervangen door juf Jessy Hoeksema. Welkom juf Jessy!
We wensen juf Jessy veel plezier op onze school!

In groep 4 is juf Marjolein al een tijdje afwezig en er is nog geen zicht op haar terugkomst naar
school. Omdat haar huidige vervanger juf Rika Renkema andere verplichtingen heeft vanaf 10 april,
wordt juf Marjolein vanaf heden vervangen door (ook) juf Jessy Hoeksema.
Dank juf Rika, voor de afgelopen vervangingsperiode.
Nieuwe leerlingen:
Joëlla Wolters en Caithlyn Hoornweg zijn nieuw op onze school. Joëlla zit in groep 1 en Caithlyn in
groep 3. We wensen jullie beiden veel plezier bij ons op school!
Nieuws uit groep 5/6
Op vrijdag 24 maart hebben de kinderen van groep 5 de lessen van de blazersklas afgesloten met een
prachtig eindconcert. Ze lieten samen met kinderen van "In de Kring" en "De Duisterhoutschool" aan
een volle zaal horen wat ze in de afgelopen weken allemaal geleerd hebben. Op de site kunt u de
foto's van dit eindconcert bekijken.
Daarnaast hebben we met groep 5 en 6 inmiddels al 3 danslessen gehad bij Clarette en Leon. Nog 1
les te gaan en dan weten we welke dansparen namens onze school mee mogen doen met de grote
finale op woensdag 19 april.
Vorige week hebben we gewerkt aan de les "Over de tong". Tijdens deze les hebben de kinderen
kennis gemaakt met verschillende smaken en producten en hebben we het o.a. gehad over de schijf
van 5 en gezonde voeding.
We hebben het maar druk met al deze leuke en leerzame activiteiten!
Koningsspelen
Groep 1 en 2 houden o p donderdagmiddag 20 april hun ‘eigen’ Koningspelen.
Op vrijdagochtend 21 april worden de Koningsspelen gehouden voor groepen 3 t/m 8. We starten de
dag met een ontbijt. Na het ontbijt gaan de kinderen in groepjes verschillende onderdelen bij langs
die allemaal in het teken staan van sport en spel. Het is daarom de bedoeling dat de kinderen deze
dag in sportkleding op school komen. Het zou leuk zijn als de kinderen zoveel mogelijk gekleed zijn in
de kleuren rood, wit, blauw en oranje. Dit is uiteraard niet verplicht.
We zijn voor deze ochtend nog op zoek ouders / verzorgers die zouden willen en kunnen helpen bij
de verschillende onderdelen. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Esther.
We gaan er een gezellige en sportieve ochtend van maken!
Voetbaltoernooi woensdag 12 april
Omdat we met de fiets naar het voetbalveld (Dio- en Griffioenvelden) gaan, willen we graag dat de
voetballers op hun fiets naar school komen.
Na de laatste wedstijd gaan de kinderen zelfstandig naar huis.
Theoretisch en Praktisch Verkeersexamens voor groep 7
Vandaag 6 april vindt het schriftelijk verkeersexamen plaats.
Voor het praktische deel wordt er op woensdag 10 mei geoefend. Op dinsdag 16 mei is dan het
praktische verkeersexamen. Op deze dagen moeten de kinderen op de fiets naar school komen. De
fiets moet voor dit praktische deel aan bepaalde eisen voldoen. Daarom geven wij uw kind binnenkort
een checklist mee. Om te voorkomen dat hun fiets op die dag zal worden afgekeurd, gaat Amal,
onze verkeersouder, de fietsen voor die tijd checken. De datum van deze controle geven wij geven wij
tegelijk mee met de checklist.

VERJAARDAGEN
april
11
14
14
15
20
22
23
24
mei
2

Groep
Ranswara Fernando (2009)
Deuwli Fernando (2010)
Quinten Krikken (2011)
Kaylinn Paulus (2008)
Tim Benedictus (2006)
Tessa Menger (2008)
Joshua Atiso (2007)
Noa-Lynn van Dijk (2012)

4
3
2
5,6
6,7
5,6
6,7
1

Hayvin Mohamad (2011)

2

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

