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ACTIVITEITENKALENDER
OBS BOEKHORST

4 mei/5 mei

Marge- en bevrijdingsdag

17 mei

Schoolkorfbaltoernooi

25/25 mei

Hemelvaartvakantie(tje)

(vorige info verkeerd aangegeven!)

30 mei

Schoolfotograaf

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

Van de directie:
De laatste donderdag voor de vakantie heeft het schoolbestuur van Comprix de directievacature
intern gemeld. Dat houdt in dat er eerst binnen het schoolbestuur gekeken wordt of er een
‘geschikte’ directeur voor de Boekhorst beschikbaar is. Dat traject wachten we even af.
Het zou kunnen dat er geen interne kandidaat geschikt blijkt. Dan wordt een tweede traject ingezet,
en wordt er buiten ons eigen schoolbestuur gekeken.
We houden u op de hoogte!
De komende periode gaan we aan de slag met de formatie voor het komende schooljaar.
Dat houdt in dat we eerst met het schoolbestuur in overleg gaan over de formatieruimte.
We kunnen dan bekijken met hoeveel groepen we kunnen werken en stellen vast hoe we de groepen
gaan verdelen. De laatste stap is om de groepen te koppelen aan leerkrachten. Wie geeft les aan
welke groep.
We zitten aan de beginfase van dit proces. We streven er natuurlijk naar om u zo spoedig mogelijk te
informeren over groepenverdeling en bezetting voor het volgende schooljaar. In de praktijk heeft
zo’n proces echter wel altijd wat tijd nodig. Vooral de personele bezetting speelt daarbij een rol. Het
schoolbestuur Comprix speelt daarin een belangrijke rol.
We streven er naar om e.e.a. uiterlijk 3 weken voor de zomervakantie te kunnen melden.

Nieuwe leerlingen:
In groep 1 zijn weer twee nieuwe leerlingen gekomen. We heten Dominik Német en Niek Spoelstra
van harte welkom op onze school en hopen dat jullie een fijne tijd op de Boekhorst zullen hebben.
Info schoolfotograaf 30 mei
De schoolfotograaf komt op dinsdag 30 mei.
We starten om 8.30 uur met de broertjes/zusjes foto’s van broertjes en zusjes die (nog) niet of niet
(meer) bij ons op school zitten.
Daarna worden de broertjes/zusjes foto’s van kinderen met broertjes en zusjes op school gemaakt.
Als deze foto’s gemaakt zijn worden er van alle kinderen portretfoto’s gemaakt (twee foto’s,1 keer
alleen hoofd en 1 keer hele lichaam) en natuurlijk groepsfoto’s. De foto’s zijn digitaal door ouders te
bestellen. Er worden hiervoor flyers met bestelinfo uitgedeeld aan de kinderen.
Van de medezeggenschapsraad: nieuw MR lid
Een aantal weken geleden hebben we u aangegeven op zoek te zijn naar een nieuw (ouder) MR-lid.
We zijn blij dat we kunnen melden dat Marianne Peters namens de ouders zitting gaat nemen in
onze MR. We wensen Marianne veel succes!
Hieronder stelt Marianne zich even kort voor.
Halllo, mijn naam is Marianne Peters.
Vanaf volgend schooljaar zal ik in de MR gaan plaatsnemen.
Ik heb twee kinderen, Luca Hogebrink is inmiddels 15 jaar en heeft altijd op de Boekhorst gezeten. Op
dit moment zit mijn dochter Aimee Peters (5jaar) in groep 2 bij Juf Carola en Juf Afke.
In het dagelijks leven ben ik moeder, huisvrouw en semi professioneel fotografe.
Door in de MR te gaan hoop ik een positieve manier een steentje te kunnen bijdragen aan school.
Groetjes Marianne

VERJAARDAGEN MEI
2
3
6
8
9
19
21
21
21
21
25
26
28
29
31

Hayvin Mohamad (2011)
Rowena de Jong (2007)
Bas Schurer (2006)
Annemarijn Chardon (2008)
Edris Yusefi (2005)
Luca Tuin (2012)
Ilse Jilderda (2006)
Kiero Lopes (2012)
Jimmy Pham (2004)
Arjen Postma (2008)
Kevin Zantinga (2004)
Amber van der Heide (2009)
Dandenn de Jong (2012)
Ryan Zantinga (2007)
Bennie Schliszka (2006)

Groep
2
6,7
6,7
5,6
6,7
1
6,7
1
8
5,6
8
4
1
5,6
6,7

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

Informatie van buiten de school:
NSA WEETJES** * NSA WEETJES** * NSA WEETJES** * NSA WEETJES** *
De workshop “Schilderen” die geweest is op 19 en 26 januari leveren prachtige kunstwerken op!
De workshop was 2 x en voor groep 3 tm 5 .
Onder leiding van de creatieve Anne de Jong werden de kinderen enthousiast gemaakt om hun
eigen
schilderij te maken . Hieronder een kleine impressie

De workshop” Ontdek de Natuur” staat al jaren op de NSA kalender en is altijd een
succes!!
Onder leiding van Jan en Petra Wemerink gingen de kinderen opstap in het “Tiesingabosje”
in de Weperpolder. Dit natuurgebied ligt in de Weperpolder tegenover de afslag naar
Fochteloo ( weg N919).
Workshopleiders Jan en Petra kunnen veel en boeiend vertellen over de natuur . Zo gaan
ze ook altijd samen met de kinderen opzoek naar sporen. Ook deze keer en hebben ze het
een en ander gevonden!!
De kinderen waren helemaal enthousiast natuurlijk, want dit vind je niet elke dag!

