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Donderdag 7 september 2017

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
11 september
14 september

Vanaf 8.30 uur luizencontrole
MR vergadering
Start HVO lessen voor groep 7/8 door Karin Broers

15 september

Sportdag Comprix voor alle groepen 8

18 september

Start EHBO groep 8

19 september

Groep 7/8 Voorstelling bij ons op school georganiseerd
door de Stichting Ontwikkelingssamenwerking
Ooststellingwerf
Volgende info

21 september
26 september
27 september

28 september
4 oktober
5 oktober
11 oktober
12 oktober

21 t/m 29 oktober

Groep 6 op excursie naar molen Oold Ark / de Weyert in
Makkinga
Kinderpostzegels groep 8
Startgesprekken (voor alle ouders, vanaf groep 3 met
kinderen!)
Afsluiting “Gouden weken”
Gekleurd T-shirt mee!
Start Kinderboekenweek
Startgesprekken (voor alle ouders, vanaf groep 3 met
kinderen!)
Margedag
Afsluiting Kinderboekenweek
Startgesprekken (voor alle ouders, vanaf groep 3 met
kinderen!)
Herfstvakantie

Start schooljaar:
Na 6 weken zomervakantie zijn we afgelopen maandag weer van start gegaan. Voor sommige
kinderen, maar ook ouders en leerkrachten even weer wennen.
Maandagavond was de opkomst groot bij de nieuw(school)jaarsreceptie, geweldig was dat! Een
resultaat om trots op te zijn.
Veel ouders hebben al ingeschreven voor de startgesprekken die gepland staan op 27 september, 5
oktober of 12 oktober. Heeft u dit nog niet gedaan, kom dan even langs om uw naam op de lijst te

zetten.
Volgende week delen wij de ouders/kinderen in die nog niet hebben ingeschreven.
De startgesprekken komen in de plaats van de informatieavond die voorgaande jaren werd
georganiseerd. Op deze manier kunnen wij in een persoonlijk gesprek ( met de leerlingen vanaf
groep 3 erbij) afspraken maken met alle ouders (en kinderen) voor dit schooljaar en beter maatwerk
leveren.
In de media heeft u vast al gehoord over de op handen zijnde staking op donderdag 5 oktober. We
hebben in het team nog niet afgestemd hoe en wat, maar zijn wel voornemens de startgesprekken
die op die dag gepland staan door te laten gaan.
Niet alleen de startgesprekken zijn nieuw; we gaan vanaf dit schooljaar geen schoolkrant meer
uitbrengen.
Elke keer staat in de info een groep centraal die vertelt over waar op dat moment in de groep aan
gewerkt wordt of aan is gewerkt.
De volgende keer trapt juf Zwannie af, samen met de kinderen van groep 1.
Vandaag krijgen alle kinderen een informatie kalender mee voor het hele schooljaar. Deze kalender
vervangt het infoboekje wat u anders per groep via de mail ontving. Kijk dus even in de tas van uw
(oudste) kind!
Op de kalender staan praktische afspraken over het onderwijs bij ons school en per maand zij er al
diverse activiteiten ingevuld. De kalender kunt u thuis ophangen en elke maand kunt u de “oude
maand” eraf knippen, zodat de nieuwe maand tevoorschijn komt met de nieuwe gegevens. Ook is
het raadzaam nieuwe data etc. vermeld in de info zelf op de informatiekalender te schrijven.
Elke oudste kind heeft 1 informatiekalender meegekregen, heeft u behoefte aan nog een kalender,
geeft u dit dan even door aan mij.
Daarnaast ben ik druk bezig met het bijwerken van ons leerling administratiesysteem.
Daarom heeft elk gezin naast de informatiekalender ook een formulier gekregen waarop
telefoonnummers en e-mail adressen moeten worden geschreven zodat deze weer up-to-date zijn.
Wilt u dit formulier in (laten) leveren op school, ook als er geen wijzigingen zijn!
Tijdens de 1e weken van het nieuwe schooljaar staat groepsvorming centraal. Deze zogenaamde
“Gouden weken” sluiten we af op donderdag 28 september met een groepsfoto.
Hiervoor vragen we de kinderen die dag een T-shirt aan te trekken/ mee te nemen in de kleur van de
groep. (Groep 1 paars, groep 2 rood, groep 3 oranje, groep 4 roze, groep 5 blauw, groep 6/7 geel en
groep 8 groen). Als een T-shirt in de juiste kleur niet lukt, is het een optie om kleding met deze
kleuraccenten aan te trekken.
De 1e week zit er al weer bijna op, met nieuwe mensen en met vertrouwde gezichten. In deze info
leest u meer over meester Nico, meester Marko en ondergetekende.
Ik wens iedereen namens het Boekhorst team een heel fijn schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Anita de Vries
Verjaardagen:
De volgende kinderen zijn de komende periode jarig:
13-09
Aimy Janse
groep 3
10-09
Dylan Thiescheffer
groep 7/8
13-09
Jarne Post
groep 7/8

20-09
21-09

Daimen de Groot
Chantal Beets
Dane Bos

groep 4
groep 4
groep 1/2

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Nieuwe leerlingen:
Na de zomervakantie zijn we gestart met een aantal nieuwe leerlingen op school:
Ryan Oostman is bij ons in groep 2 begonnen, zijn zusje Kim wordt bijna 4 jaar en is aan het
proefdraaien bij juf Zwannie. Ook nieuw bij juf Zwannie in de groep zijn: Danley Medre, Hanneke vd
Kamp, Xavian Alvares, Djari van Riessen, Norah de Jager, Caeley Veldman en Menthe Loonstra.
Van harte welkom bij ons op school en we wensen jullie een fijne Boekhorsttijd toe!
Even voorstellen:
Beste allemaal,
Langs deze weg wil ik me graag even voorstellen als nieuwe leerkracht van
groep 7en 8. Mijn naam is Marko Ekas, ben 37 jaar oud en woon in
Leeuwarden. De afgelopen 13 jaar heb ik als bovenbouwleerkracht gewerkt
op de drietalige school obs De Jasker in Nij Beets. Ik heb er altijd met veel
plezier gewerkt, maar zocht na deze periode wel een nieuwe uitdaging die ik
op De Boekhorst heb gevonden.
In mijn vrije tijd ben ik vaak op pad met mijn racefiets of mountainbike.
Daarnaast mag ik graag naar de bioscoop en naar het theater gaan en bezoek
ik af en toe een voetbalwedstrijd van de twee voetbalclubs die onze
provincie rijk is.
De afgelopen dagen hebben we de eerste stappen gezet in het nieuwe
schooljaar. Ik hoop voor iedereen op een mooi, gezellig en leerzaam jaar. Ik
kijk er in ieder geval naar uit en heb er erg veel zin in.
Vriendelijke groeten, Marko Ekas.
Even voorstellen…
Hoi, mijn naam is Nico Regtop en ik ben dit schooljaar nieuw op obs de
Boekhorst. Elke woensdag en vrijdag geef ik les in groep 4 en elke donderdag
in groep 1/2.
Vorig schooljaar gaf ik les in Donkerbroek aan groep 4/5 en groep 1. Na een
ontzettend leuk en leerzaam jaar daar heb ik nu erg veel zin om op de
Boekhorst aan het werk te gaan. Ook zal ik op dinsdag te vinden zijn op de
Stelling in Makkinga.
Ik ben 25 jaar en samen met mij vriendin Jennifer woon ik in Wolvega. Wij
hebben 2 katten: Max en Maya. Mijn hobby’s zijn lezen, wandelen,
fotograferen, vogelen, en nog veel meer waar ik jullie graag eens over vertel!

En tenslotte…
Mijn naam is Anita de Vries- Cazemier, 43 jaar, woonachtig in Oosterwolde samen met mijn man en
onze 2 dochters van 15 en 16 jaar.

Ik ben hiervoor directeur geweest van Obs de Stam in Langedijke en daarna een
aantal jaren meerscholen directeur op Obs de Striepe in Oldeholtpade en Obs ’t
Holtpad in Nijeholtpade. Mijn wens was directeur zijn van het liefst één grotere
basisschool en deze is met mijn benoeming op de Boekhorst uitgekomen, met als
prettige bijkomstigheid dat ik nu in principe op de fiets naar school kan!
In mijn vrije tijd wandel ik of loop ik hard, maar ik maak ook graag een ommetje op
de fiets of de mountainbike. Daarnaast mag ik graag lezen en ben ik in het weekend
te vinden op het korfbalveld als supporter van KV DIO waarbij onze beide dochters
korfballen.
Ik ben erg blij dat ik de hele week op school aanwezig kan zijn en leiding mag geven
aan dit enthousiaste team. Mijn motto is; mijn deur staat altijd open! Dus kom dan
gerust even langs om nader kennis te maken!

Project de Veerkieker:
Juf Zwannie heeft als cultuur coordinator onze school opgegeven voor het project “de Veerkieker”.
Dit is een gecombineerd aanbod van regionale erfgoedinstellingen en lokale kunstenaars.
In het kader van dit project gaat elke groep op excursie en worden er lessen door kunstenaars op
school gegeven. Meer informatie over het project vindt u in de folder “de Veerkieker” die aan deze
info is toegevoegd.
De planning voor onze school is als volgt:
(Deze data waren nog niet bekend bij het afdrukken van de informatiekalender, wilt u deze daarom
er zelf op zetten?)
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Groep 6

Groep 7
Groep 8

Theater en de Hoolten Klinte
naar het Fochteloërveen
dansdocente Lianne Jacobs op school
Kiekhuus
Marjolein Spitteler op school
De Stellingwarver Schrieversronte
Bas van Domburg op school
Oudheidkamer Wolvega
Baukje Koolhaas op school les 1
Baukje Koolhaas op school les 2
Bezoek molenaar op school
Excursie Oold Ark / de Weyert
Martin de Jong les 1 op school
Martin de Jong les 2 op school
Vlechtmuseum met Marcel Prins
Bezoek Koloniehof
Ilona Vergonet komt op school les 1
Ilona Vergonet komt op school les 2

19-10-2017
8-3-2018
9-3-2018
13-2-2018
14-2-2018
9-10-2017
10-10-2017
8-3-2018
12-3-2018
19-3-2018
25-9-2017
26-9-2017
28-9-2017
29-9-2017
30-11-2017
10-10-2017
17-10-2017
20-11-2017

12.15-13.45 uur
10.45-12.15 uur
9.00-10.00 uur
9.00-10.30 uur
9.00-10.30 uur
11.00-12.30 uur
10.30-12.00 uur
10.45-12.15 uur
12.30-13.30 uur
11.00-12.00 uur
10.00-10.30 uur
11.00-12.45 uur
10.00-11.00 uur
10.30-12.00 uur
9.00-12.00 uur
10.30-12.00 uur
10.30-11.30 uur
10.30-11.30 uur

Oproep vervoer:
 Alle leerlingen uit groep 8 van Comprix hebben op vrijdag 15 september een sportdag of in
Wolvega of in Gorredijk. Onze kinderen van groep 8 en meester Marko moeten die dag
vervoerd worden naar en van Gorredijk.
Meester Marko is op zoek naar 3 chauffeurs die de kinderen om 8.10 uur naar Gorredijk
willen brengen en om 12.30 uur kunnen ophalen.
U kunt zich aanmelden bij meester Marko. marko@obsboekhorst.nl
De kinderen van groep 8 zullen rond 13.00 uur weer terug zijn op school, zij mogen daarna
gelijk naar huis. Mocht dit problemen opleveren dan horen we dat graag.

De kinderen van groep 7 krijgen die dag les van meester Jan Sikkema. Hij geeft die dag aan heel
groep 7 les.


Groep 6 gaat in het kader van cultuur educatie op dinsdag 26 september van 11.00-12.45 uur
op excursie naar de molen in Makkinga.
Ook hiervoor zijn we op zoek naar chauffeurs. U kunt zich aanmelden bij juf Lisette.
lisette@obsboekhorst.nl
Groep 7 van juf Lisette blijft gewoon op school, zij krijgen op dat moment les van juf Sophia.
Rapporten:
Graag ontvangen wij de rapporten van de kinderen terug als deze door iedereen zijn bekeken en
ondertekend. Het rapport kan ingeleverd worden bij de huidige leerkracht van uw kind(eren).
Folders:
De kinderen krijgen deze week diverse folders mee van uitgeverijen, typecursus enz. Deze folders
verplichten u tot niets, maar zijn geheel vrijblijvend meegegeven.
U kunt zelf de keuze maken of u hier wel of niet gebruik van wilt maken.

Naschoolse activiteiten
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dan is het ook weer tijd voor een
nieuwe activiteiten kalender… Binnenkort krijgen alle kinderen de naschoolse
activiteitenkalender mee naar huis. We hebben weer allerlei leuke activiteiten
voor jullie gevonden.
Het is gebleken dat het niet altijd duidelijk is hoe de kalender werkt betreft de opgave en betalingen.
Dus hierbij de

Spelregels

Zoals elke keer is er voor alle groepen iets te doen na schooltijd.
Het is de bedoeling dat de aanmeldkaarten ingevuld worden door de ouders en dat ze dan in de
brievenbus in de grote zaal bij de beheerder gedaan worden.
Nieuw is dat je je ook kunt aanmelden via de mail: nsa-mfszuid@scala-welzijn.nl.
Graag dezelfde gegevens mailen als op de antwoordkaart
De kinderen krijgen een brief mee naar huis als ze geplaatst zijn voor de workshop.
Dus ouders let op brieven die misschien nog in tasjes etc. kunnen zitten
Daarna is het de bedoeling dat de workshop betaald word door middel van een strippenkaart.
Deze strippenkaart is te koop bij de beheerder van de brede school. Er zijn er met 5 en 10 strippen.
Elke strip is 1 euro.
De beheer tekent de strippen af van de activiteiten waar de kinderen voor geplaatst zijn. Hiermee is
de deelname een feit.
U kunt de strippen alleen af laten tekenen in de betaalweek.
We hopen dat er weer veel deelnemers op de activiteiten reageren. De activiteiten zijn voor alle
kinderen uit Oosterwolde, dus ook vriendjes en vriendinnetjes uit het dorp kunnen zich opgeven. Zijn
er nog vragen en of opmerkingen dan horen we die graag !!
Met vriendelijke groet,
Ria Voskamp

rvoskamp@scala-welzijn.nl

tel: 0516576220

