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Donderdag 5 oktober 2017

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
5 oktober

6 oktober
9 oktober

Geen school voor de kinderen ivm staking
Startgesprekken (voor alle ouders, vanaf groep 3 met
kinderen!)
Volgende info
13.30 uur vergadering leerlingenraad

11 oktober

Groep 4 op excursie naar de Stellingwerver
Schrieversronte in Oldeberkoop
MR vergadering
Groep 4 bezoek muziekdocent in de klas
Groep 8 op excursie naar de Koloniehof in Frederiksoord
Groep 7/8 voorlezen bij peuters en kleuters
Startgesprekken (voor alle ouders, vanaf groep 3 met
kinderen!)
Margedag; kinderen vrij

12 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek; voorleeswedstrijd

13 oktober

Boekenruil markt groep 5 t/m 8 13.30-14.15 uur

17 oktober

Mediumfilm voor groep 8 (op school)

19 oktober

20 oktober

Groep 1 op excursie naar theater en historische
vereniging Appelscha Hoolten Klinte
Volgende info + bijdrage groep 3
Mediumfilm voor groep 8 (op school)

21 t/m 29 oktober

Herfstvakantie

10 oktober

Verjaardagen:
De volgende kinderen zijn de komende periode jarig:
14 oktober
Romano Bolderman
groep 4
Kyano Bosscher
groep 4
Xavier Sjoer
groep 4
een feestdag in groep 4 dus!
15 oktober
Devon Bezema
groep 8
17 oktober
Levi Veensma
groep 3
18 oktober
Delano Hofstra
groep 7
Arek Kucharski
groep 4
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!

Startgesprekken:
De 1e avond startgesprekken is achter de rug. Donderdag 5 oktober is de 2e ronde en dinsdag 10
oktober de 3e ronde startgesprekken. We zien u graag!
Oproep vervoer:
Elke groep gaat op excursie in het kader van het project “De Veerkieker. Daarbij zijn we uw hulp
nodig! Zonder vervoer kunnen de excursies geen doorgang vinden.
 Ouders van groep 4 en groep 8 hebben een mail ontvangen om het
vervoer voor de excursies rond te krijgen op maandag 9 oktober (groep 4)
en dinsdag 10 oktober ( groep 8). We hopen dat dit gaat lukken.
 Groep 1 gaat op donderdag 19 oktober een bezoek brengen aan het
theater en de historische vereniging Hoolten Klinte in Appelscha van
12.15 uur-13.45 uur. Juf Zwannie is blij met uw opgave via
zwannie@obsboekhorst.nl

Afsluiting Gouden Weken:
Vorige week donderdag sloten we de gouden weken af. Het was een kleurrijk geheel; wat ontzettend
leuk dat zoveel kinderen gekleed waren in een shirt van de kleur behorend bij de groep!!
De groepsfoto`s en de schoolfoto gemaakt door Marianne Vochteloo staan op onze website.
www.obsboekhorst.nl . Ze zijn prachtig!
Stagiaires:
Leonie Stoker uit Oosterwolde van de Duisterhoutschool loopt op maandag en dinsdag stage bij
groep 1/2 en juf Carola. Lars Hut uit Appelscha is begonnen aan de opleiding voor onderwijsassistent
en loopt op dinsdag stage bij juf Esther in groep 4.
Kinderboekenweek
Met een ludieke opening op het plein is de Kinderboekenweek van
start gegaan op Obs Boekhorst. Foto`s van deze “heksenrace” staan
op www.obsboekhorst.nl.
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben daarna genoten van een
interactieve vertelvoorstelling in de grote zaal.
Op dinsdag 10 oktober gaan kinderen uit groep 7 en 8 voorlezen bij
de peuters, kleuters en leerlingen van de Duisterhoutschool.
Hiervoor mogen boekjes gebruikt worden van thuis, school of
bibliotheek, als het verhaaltje maar geschikt is voor de
allerjongsten.
Donderdagmiddag 12 oktober gaan we luisteren naar de voorleeskampioenen van groep 3 t/m 8 en
bepalen wie de voorleeskampioen van Obs Boekhorst wordt. Een deskundige jury zal zich hierover
beraden.
Tenslotte is er op vrijdag 13 oktober een gezamenlijke afsluiting voor de groepen 5 t/m 8 met een
kinderboekenruilbeurs. Kinderen mogen zelf boeken mee nemen die ze niet meer lezen en/of wel
willen ruilen. Ze nemen ook zelf een kleedje mee waar ze hun boeken op uitstallen. Dit is van 13.30
uur tot 14.15 uur in de grote zaal. De boeken die overblijven mogen in de Zwerfboekenkast geplaatst
worden.

De Zwerfboekenkast is voor alle kinderen van MFS-Zuid. In de zwerfboekenkast staan boeken die
kinderen gratis mogen lezen. Ze moeten de boeken daarna wel weer laten ‘zwerven’, d.w.z.
terugbrengen bij de zwerfboekenkast zodat andere kinderen het boek ook kunnen lenen. In de kast is
een verdeling gemaakt tussen peuters / onderbouw, midden- en bovenbouw. Ook prentenboeken
zijn dus van harte welkom! De kast is gemaakt door leerlingen van de Duisterhoutschool.
Leerlingenraad:
We hebben een leerlingenraad voor schooljaar 2017-2018!
Mark Douwsma en Sterre Struik uit groep 5, Adin Dzubir en Aldis Karebegovic uit groep 6, Jasmijn van
der Weide en Rutger Betten uit groep 7, Tim Benedictus en Levi Wang uit groep 8 gaan dit schooljaar
6x vergaderen met juf Anita om te kijken hoe we dingen op school (nog) leuker voor iedereen
kunnen maken. We gaan ook 2x vergaderen samen met de leerlingenraad van In de Kring en hun
directeur, Anja Oosterhoff. Op deze manier willen we bekijken hoe we beter kunnen samenwerken
en samenspelen in het gebouw.
Vrijdag 6 oktober is de 1e vergadering van de leerlingenraad. Dan zullen we de plannen voor dit
schooljaar op papier zetten.
De leerlingenraad 2017-2018:

De Zevensprong van uitgeverij Zwijsen:
Uitgeverij Zwijsen heeft de Zevensprong ontwikkeld, een educatieve game voor thuis gebaseerd op
de boeken van Tonke Dragt.
De Zevensprong is een nieuwe manier om thuis te oefenen met lezen, voor iedereen die leest op
niveau E4 of hoger en is speciaal voor kinderen die:
 Liever buiten spelen dan een boek pakken;
 Moeite hebben met lezen door dyslexie of andere leesproblemen;
 Graag games spelen;
 Thuis willen oefenen met lezen.
Op www.zwijsen.nl/zevensprong vindt u meer informatie over de game, hoe het werkt en op welke
manier de Zevensprong helpt om het leesniveau te verhogen. Ook treft u een daar een gratis
proefles aan om het uit te proberen.

