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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
September
Donderdag 20 september

Vrijdag 21 september

Volgende info met bijdrage groep 1
Groep 8 naar de Lawei in Drachten
Meester Nico vrij, juf Carola groep 2
17.10 uur Zapp uitzending “Anti pestclub”.
Studiedag team; KINDEREN VRIJ!

Maandag 24 september

Juf Carola vrij, Meester Nico groep 2, juf Esther groep 5

Dinsdag 25 september

Start EHBO groep 8

Woensdag 26 september

Dinsdag 2 oktober

Juf Esther vrij, meester Nico groep 5
Kinderpostzegels
15.00-17.00 uur Startgesprekken
18.00-20.00 uur Startgesprekken
Afsluiting Gouden Weken
Juf Desy en meester Marko vieren hun verjaardagen
Juf Anita afwezig i.v.m. studiedag

Woensdag 3 oktober

Start Kinderboekenweek thema “Vriendschap”

Donderdag 4 oktober

Volgende info met bijdrage groep 2
15.00-17.00 uur Startgesprekken
18.00-20.00 uur Startgesprekken

Vrijdag 28 september

Verjaardagen:
De volgende kinderen zijn de komende periode jarig:
21-09 Chantal
groep 5
Dane
groep 2
23-09 Denley
groep 4
25-09 Levi
groep 6
04-10 Rosalie
groep 3
Aimee
groep 4
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Anti pest club
Deze week is het de week tegen pesten, dat heeft u vast gehoord op de tv of radio.
Voor de zomervakantie werden wij benaderd of we met een bovenbouwgroep mee wilden werken
aan het programma “de Anti pestclub” van de E.O.

We hebben uiteindelijk besloten hieraan mee te doen met groep 6/7, deze groep verdiende volgens
ons een positieve impuls om de sfeer in de groep te verbeteren.
Alle ouders van de groep werden op de hoogte gesteld en gaven hun toestemming om mee te
werken aan het programma.
Als school stel je je kwetsbaar op; je geeft toestemming om met kinderen te praten, te filmen in de
klas en krijgt dingen te horen waarvan wij nog niet op de hoogte waren.
Maar wat we ook zagen was dat de kinderen genoten van het meedoen aan het programma, de
activiteiten die erbij hoorden, en zich uitspraken tegen het pesten in hun groep.
Na de opnames merkten we dat de kinderen meer een groep vormden en dat de kinderen zich aan
de afspraken hielden die ze tijdens het programma met de Anti pest club hadden gemaakt.
Na de zomervakantie werd er door de EO een persbericht de deur uitgedaan, dat werd opgepikt door
o.a. de Nieuwe Ooststellingwerver, de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslan.
Gisteren werden we verrast door een bezoek van Omrop Fryslân en zijn er opnames gemaakt die
uitgezonden werden in het programma Hjoed ( terug te zien op de website van Omrop Fryslân)
Donderdag 20 september wordt om 17.10 uur het programma van de Anti Pest Club uitgezonden wat
is opgenomen bij ons op school.
Natuurlijk betekent het meedoen aan het programma niet dat er nu niet meer gepest wordt op
school. Wat ons wel duidelijk is geworden is dat niet elke ouder, elke leerling op de hoogte is wat te
doen bij pestgedrag. Daarom hieronder in het kort onze oplossingsgerichte pestaanpak wat bij de
Vreedzame School hoort en in zijn geheel terug te vinden op de website van onze school.
Hoeveel we ook doen aan preventie, pesten kan altijd nog voorkomen. Indien er pestincidenten zijn
of er is een vermoeden van pesten, gaat het onderstaande protocol in werking.
Signalen van pesterijen kunnen zijn:
 altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen;
 zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot;
 een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven;
 briefjes doorgeven / cyberpesten;
 beledigen;
 opmerkingen maken over kleding en uiterlijk;
 isoleren;
 buiten school opwachten, slaan of schoppen;
 bezittingen afpakken;
 schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer.
En zo zijn er nog veel meer signalen aan de lijst toe te voegen. Leerkrachten en ouders moeten
daarom alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen
wanneer bepaalde gedragingen de norm overschrijden.
Melden pestgedrag leerling door ouders
Indien ouders een vermoeden hebben dat hun kind wordt gepest (of pest) maakt de ouder, verzorger
een afspraak met de leerkracht van het kind om het vermoeden te bespreken. De leerkracht meldt
de aanvraag en de aanleiding voor een gesprek van de ouders bij het sociaal team van obs
Boekhorst, bestaande uit de intern begeleider, de directeur en desbetreffende leerkracht.
De IB-er kan aanschuiven bij het gesprek met de ouders, verzorgers. Vervolgens komt het sociaal
team bij elkaar en worden de vervolgstappen uitgezet. Ouders worden hiervan op de hoogte
gebracht en meegenomen in het proces. Er wordt afgesproken wie vanuit de school de contacten
met betreffende ouders onderhoudt.
Aanpak bij het constateren van pestgedrag in de klas of op het schoolplein
De leerkracht/pleinwacht ziet dat een leerling wordt gepest of de gepeste en/of medeleerlingen
komen het bij hem/haar melden. De leerkracht/pleinwacht neemt duidelijk stelling in en spreekt

betrokkenen aan op hun gedrag. De leerkracht/pleinwacht deelt de bevindingen met het team, zodat
iedereen alert is. Bij aanhoudend pestgedrag komt het sociaal team bij elkaar en bespreekt het
plan van aanpak. Dit plan van aanpak onderscheidt 5 fases, deze zijn terug te vinden op onze
website.
Pesten is vaak een complex probleem. Het kan kinderen beschadigen. Op obs Boekhorst willen we
adequaat reageren op pestgedrag, maar ook op ‘je gepest voelen’. We hebben hierbij de
medewerking, maar ook begrip van alle betrokkenen bij nodig, zowel de ouders, verzorgers van de
gepeste als ouders, verzorgers van de (genoemde) pesters. Samen zullen we op zoek moeten naar
oplossingen om ‘het pestgedrag’, maar ook ‘het gepest voelen’ te verhelpen.
Ik hoop dat iedereen donderdag 20 september gaat kijken naar de uitzending van de Anti Pest Club
of deze terugkijkt via Uitzending Gemist.
Mochten er naar aanleiding van het programma of bovenstaande nog vragen of onduidelijkheden
zijn, dan nodig ik u uit om even bij mij binnen te lopen.

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 24 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.
Volgende week gaan de startgesprekken van start.
Alle ouders zijn daarvoor ingedeeld en u ontvangt vandaag het rooster per groep op papier, kijk dus
even in de tas van uw kind(eren). 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.
Ook ontvangt u het formulier voor de startgesprekken op papier.
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.
Ik heb nog alle formulieren terug waarop telefoonnummers en e-mail adressen moeten worden
geschreven zodat deze weer up-to-date zijn. 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!
Meer muziek in de klas
Op donderdag 20 september wordt in de Lawei in Drachten onder toeziend oog van prinses Maxima
door alle schoolbesturen van Friesland een convenant ondertekend waarbij het belang van goed
muziekonderwijs zowel binnen- als buitenschools onderstreept wordt.
Meester Marko en juf Anita zullen daar samen met groep 8 als vertegenwoordigers van Comprix bij
aanwezig zijn. We vertrekken rond 9.15 uur en zullen rond 12.30 uur weer terug zijn op school.
Naast meester Marko en juf Anita hebben Joke Baptist, Anne Laverman en Rowan de Valk
aangeboden te rijden naar Drachten.
Bij ons school staat muziekonderwijs hoog in het vaandel. We doen voor het 2e jaar mee aan het
traject Muziekimpuls en het team wordt ook daarin geschoold. Ook worden er voor de kinderen
verschillende muziekimpulsen ingepland.

Klankbordgroep ouders
Naar aanleiding van de oudertevredenheidspeiling die we vorig schooljaar hebben gehouden hebben
we actiepunten opgesteld voor dit schooljaar, hierover is in een eerdere info met u
gecommuniceerd.
Een van de actiepunten is dat we klankbordbijeenkomsten willen gaan organiseren om de mening
van ouders te horen over onderwijszaken die onze school aangaan. Ook worden ouders
geïnformeerd waarom school bepaalde keuzes maakt. Daarnaast kunnen ouders hun eigen inbreng
hebben, wat speelt er bij de ouders en hoe denken wij hier als school over.
Hierbij nodig ik u uit om zich op te geven om deel te nemen aan deze klankbordbijeenkomsten. We
organiseren deze 4x per schooljaar (tussen herfstvakantie en kerstvakantie, tussen kerstvakantie en
voorjaarsvakantie, tussen voorjaarsvakantie en meivakantie ,tussen meivakantie en zomervakantie)
op een avond bij ons op school die maximaal 2 uur duurt.
Ons streven is dat uit elke groep minimaal 1 ouder zich opgeeft om deel te nemen en samen met een
afvaardiging van de MR en het team aanwezig kan zijn.
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar directie@obsboekhorst.nl.

Doppen actie Door Damien Hendriks groep 8

KNGF is een goed doel om mensen te helpen die blind zijn. De doppen gaan naar
de actie en daar kunnen de mensen geld mee ophalen en aan de honden geven
en dan kunnen de honden een behandeling krijgen.
Dus als u doppen thuis wil sparen zou ik heel blij zijn.
Als u plastic doppen heeft wilt u dan ze mee naar school nemen?

