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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
September
Maandag 10 september

LUIZENCONTROLE

Dinsdag 11 september

19.30 uur MR vergadering

Vrijdag 14 september

Juf Mieneke studieverlof, juf Anita groep 3

Donderdag 20 september

Volgende info met bijdrage groep 1

Vrijdag 21 september

Studiedag team; KINDEREN VRIJ!

Verjaardagen:
De volgende kinderen zijn de komende periode jarig:
08-09 Aimy
groep 4
16-09 Kim
groep 2
20-09 Daimen
groep 5
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Afgelopen maandag zijn wij met de kinderen gestart aan een nieuw schooljaar. De meeste kinderen
in een nieuwe groep met een nieuwe juf of meester. Juf Albertina en juf Agnes zijn nieuw op school
en stellen zich verderop aan u voor.
Het is ons gelukt de formatie voor de zomervakantie rond te krijgen en we hopen op een GEZOND
schooljaar voor iedereen!
Afgelopen maandag mochten we veel ouders verwelkomen tijdens de nieuwschooljaarsreceptie en
hebben zich al diverse mensen zich ingetekend voor de startgesprekken op 26 september, 4 oktober
of 9 oktober. De lijsten hangen nog t/m woensdag 12 september bij de deuren van de lokalen.
Heeft u zich nog niet ingetekend dan is dit dus nog mogelijk. Ouders die niet intekenen worden door
ons ingedeeld.
We verwachten dat alle ouders een startgesprek voeren met de leerkracht(en) van hun kind(eren),
en dat alle kinderen van groep 3 t/m 8 meekomen naar het startgesprek.
De kinderen van groep 1 en 2 gaan vanaf deze week ook op vrijdagmorgen naar school. Net als de
kinderen van groep 3/4 zijn ze om 12.00 uur vrij.
Maandag 10 september gaat het luizenopsporingsteam weer aan de slag. Wilt u hiermee rekening
houden, door geen al te ingewikkelde vlechten en gel in het haar te doen.
Vrijdag 21 september zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag waarderende ouderen leerling gesprekken om nog meer te halen uit de gesprekken die gevoerd worden op school.
Maandag heeft u een informatie kalender meegekregen voor het hele schooljaar. Op de kalender

staan praktische afspraken over het onderwijs bij ons school en per maand zijn 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 de leerkracht of aan mij.
Daarnaast ben ik druk bezig met het bijwerken van ons leerling administratiesysteem.
Daarom krijgt elk gezin vandaag een formulier mee waarop telefoonnummers en e-mail adressen
moeten worden geschreven zodat deze weer up-to-date zijn. ( Zit in de tas van het oudste kind)
Ook moet u hierbij aangeven of u toestemming geeft voor foto`s op de website ed. i.v.m. de nieuwe
privacywetgeving.
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 vrijdag 28 september met een groepsfoto.
Het thema is dit jaar dieren, dus dat belooft een mooie dierentuin te worden.
Misschien heeft u het al gehoord; we geven de kinderen elke dag bij het naar binnen gaan van het
lokaal een hand. We vinden het belangrijk dat elk kind gezien wordt en persoonlijk contact aan het
begin van de dag is een goed begin van de dag!
De 1e week zit er al weer bijna op.
Ik wens iedereen namens het Boekhorst team een heel fijn schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Anita de Vries
Even voorstellen:
Hallo,
Mijn naam is Agnes Boonstra-Mulder. Ik woon in Oosterwolde
met mijn man en 2 kinderen; Bas en Mika. Als de kinderen van
mijn man (Myrthe en Eliene) ook bij ons zijn, is het thuis een
gezellige drukke boel.
In mijn vrije tijd ga ik graag sporten. Ik zit op stijldansen en je kan
me ook regelmatig in de sportschool vinden. Verder houd ik ervan
om leuke dingen met mijn gezin te doen.
Het afgelopen jaar heb ik op meerdere scholen invalwerk gedaan. Het was erg leuk en leerzaam om
zoveel scholen, leerlingen en leraren te leren kennen, maar ik vind het nog veel leuker om komend
schooljaar bij jullie op school te komen. Ik heb er zin in!
Groetjes, juf Agnes
De nieuwe juf van groep 6 dat ben ik; Albertina Spijkers, woonachtig in Boijl. Getrouwd met
Frank en wij zijn trotse ouders van drie kinderen, die inmiddels allemaal zijn uitgevlogen. Ik sta
fulltime voor de klas, maar dit schooljaar zult u mij op vrijdag niet in de klas treffen, want dan
zit ik zelf in de schoolbanken, om mijn studie Talentontwikkeling en diversiteit af te ronden.
Wilt u meer weten over mij? Kom gerust langs in de klas, mijn deur staat altijd voor u open. Ik
heb er zin in en hoop er samen met u en uw kind(eren) een mooi schooljaar van te maken.
Tot gauw in de klas, juf Albertina

Stagiaires:
Ook dit schooljaar hebben we weer diverse stagiaires bij ons op school:
Dave Hoekstra is 2e jaars onderwijsassistent en loopt dit schooljaar stage in groep 2.
Jeanine van der Meer is 3e jaars onderwijsassistent en loopt het hele schooljaar stage in groep 3.
Thijs Hamstra is een 1e jaars onderwijsassistent en begint vanaf 21 november met zijn stage in groep
4.
Joeri Jongedijk zit in het 2e jaar van zijn PABO opleiding en begint zijn stage bij ons op school in groep
8.
Alice Kramer loopt het hele schooljaar stage in groep 7 om daar ook haar LIO stage af te ronden.
Daut Mahmoody zit op het Stellingwerfcollege en doet vanuit het Vmbo een snuffelstage in groep 1
van 29-10 t/m 09-11.
En dan tenslotte Demi Eleveld; zij is 3e jaars van de opleiding sport en bewegen en gaat op dinsdag
samen met de leerkrachten de gymlessen verzorgen.
Gevraagd:
Voor een knutselactiviteit voor groep 6 in oktober hebben wij lege wasmiddelflessen nodig. Het liefst
de XL versie, maar de kleinere is ook prima. We hebben op dit moment al drie flessen, maar we
hebben er 26 nodig. Helpt u ons meesparen? Wanneer u uw wasmiddelfles leeg heeft kunt u hem
inleveren bij juf Albertina. Vast hartstikke bedankt.

Op zaterdag 15 september a.s. organiseert Lionsclub Ooststellingwerf voor de derde keer de
belevingswandeltocht ‘Appelstap’.
Wandelen in het Drents-Friese Wold is nooit meer hetzelfde na Appelstap. Dit is geen
normale wandeltocht, maar een unieke belevenis. Start in het licht en eindig in de schemer.
Laat u onderweg verrassen door muziek, licht, vuur en theater. Ontdek plekjes die u nog
nooit gezien heeft en verken de prachtige omgeving.
Een wandeltocht voor iedereen!
Én het mooiste is...Iedereen kan en mag meedoen aan Appelstap. Jong en oud, klein en
groot, wandelend of in een rolstoel. Vier prachtige routes van 5, 10, 15 en 30 kilometer.
Bekijk de route en loop mee! Ze starten en eindigen allemaal op de Boerestreek in
Appelscha. Voor kinderen is er een speciale ‘Klokhuistocht’ (5 km) met een speurtocht.
Zet 15 september maar vast in uw agenda.
Activiteiten onderweg,
Onderweg is er van alles te beleven; acteurs, een rode neus, kampvuur, een geweldige band,
free running, een labyrint, een krakende deur!
Jouw inschrijving is een donatie voor een van de goede doelen. Dit jaar lopen we voor Clini
Clowns, Spieren voor Spieren en ALS Nederland.
Voor informatie zie: https://www.lionsooststellingwerf.nl/2018/07/17/goede-doelen-video/

