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donderdag 4 oktober 2018

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
Oktober
Donderdag 4 oktober
Vrijdag 5 oktober
Maandag 8 oktober

15.00-17.00 uur Startgesprekken
18.00-20.00 uur Startgesprekken
13.30 uur Vergadering leerlingenraad

Woensdag 10 oktober

Luizencontrole
13.00 uur Groep 8 naar de democratiefabriek
Groep 7/8 voorlezen aan peuters, kleuters en groep 3
15.00-17.00 uur Startgesprekken
18.00-20.00 uur Startgesprekken
Juf Anita afwezig ivm directieoverleg

Donderdag 11 oktober

Voorleeswedstrijd

Vrijdag 12 oktober

Juf Mieneke studiedag, juf Anita groep 3

Maandag 15 oktober

Juf Anita afwezig ivm studiedag

Dinsdag 16 oktober

10.00 uur Ontruimingsoefening
19.30 uur MR vergadering
13.30 uur Boekenruilbeurs groep 5 t/m 8
Volgende info met bijdrage groep 3

Dinsdag 9 oktober

Donderdag 18 oktober

Verjaardagen:
De volgende kinderen zijn de komende periode jarig:
10-10 Menso
groep 3
14-10 Romano
groep 5
Xavier
groep 5
17-10 Levi
groep 4
18-10 Delano
groep 8
Arek
groep 5
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Vorige week hebben de groepen 4 t/m 8 meegedaan aan de Week van de gezonde pauzehap.
Allerlei fruitsoorten en combinaties kwamen voorbij; een cracker met aardbeien, banaan met kwark
en bleekselderij met mandarijn. De meeste kinderen hebben alles geproefd, maar niet alles werd
even goed gewaardeerd. Zo vonden kinderen uit groep 5 die soort van prei (bleekselderij) toch wel
een beetje vreemd smaken.
Later dit schooljaar doen we mee aan Schoolfruit. Onze school ontvangt dan 20 weken lang 3 dagen
per week gratis fruit om uit te delen aan alle leerlingen. Hierover leest u binnenkort meer.

Naar aanleiding van diverse meldingen van hoofdluis in verschillende groepen gaat maandag 8
oktober het luizenopsporingsteam weer aan de slag. Wilt u hiermee rekening houden, door geen al
te ingewikkelde vlechten en gel in het haar te doen.
Nog niet alle groepen zijn vertegenwoordigd in de Klankbordgroep ouders.
Hierbij nodig ik u uit om zich op te geven om deel te nemen aan de 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.
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar directie@obsboekhorst.nl.
In de groep 5 t/m 8 hebben de verkiezingen voor de leerlingenraad plaats gevonden. Uit elke groep
is een leerling gekozen en een leerling geloot. De leerlingenraad voor dit schooljaar bestaat uit:
Groep 5
Groep 6

Esmee Sterre en Liphania
Marise en Amber

Groep 7
Leco en Kaylinn
Groep 8
Ilse en Hailey
De eerste vergadering van de leerlingenraad is op vrijdag 5 oktober.

KINDERBOEKENWEEK
Woensdagochtend hebben we met de kinderen de Kinderboekenweek
geopend. Foto`s van de opening staan op www.obsboekhorst.nl.
Op dinsdag 9 oktober gaan kinderen uit groep 7 en 8 voorlezen bij de
peuters, kleuters en leerlingen van groep 3 van In de Kring en de
Duisterhout. Hiervoor mogen boekjes gebruikt worden van thuis, school
of bibliotheek, als het verhaaltje maar geschikt is voor de allerjongsten.
Donderdagochtend 11 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 donderdag 18 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 14.00 uur in de grote zaal. De boeken die overblijven mogen in de Zwerfboekenkast
geplaatst worden.
Daarnaast is er door Bruna Oosterwolde een SCHOOLBIEB-ACTIE georganiseerd voor alle
basisscholen. Tijdens de Kinderboekenweek kopen mensen een kinderboek bij Bruna, ze leveren de
kassabon op school in, alwaar de kassabonnen worden verzameld. School levert de kassabonnen bij
de Bruna in en mag daarna voor 20% van het totaal bedrag kinderboeken uitzoeken in de Brunawinkel.
Op Bruna.nl/schoolbieb vindt u meer informatie.
Wij willen graag het lezen van kinderboeken stimuleren door samen met ouders en kinderen de
schoolbibliotheek te vullen. Dan wordt lezen vanzelf een feest want leesplezier begint op school en
bij Bruna. Kassabonnen kunt u inleveren bij de juf of meester van uw kind(eren).

Ontruimingsoefening
Dinsdag 16 oktober gaan we weer de jaarlijkse ontruimingsoefening doen. Het doel hiervan
is dat alle kinderen weten wat er gaat gebeuren en waar ze naar toe moeten in het geval van
een calamiteit.
Groep 8 naar de democratiefabriek
De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf, waarvan de Werkgroep Bewust
Making onderdeel uitmaakt, organiseert het komend schooljaar weer een activiteit in de
Kompaan (Scala).
Dit jaar gaan de kinderen van groep 8 maandag 8 oktober naar : "De
Democratiefabriek" Democratie is voor de meeste mensen als water voor een vis;
vanzelfsprekend. Maar dat is het dus niet! Democratie is mensenwerk. In de
democratiefabriek ontdekken de kinderen wat democratie voor hen kan betekenen. De
trailer staat bij de Kompaan, meester Marko en juf Anita gaan daar lopend met de kinderen
naar toe. De leerlingen kunnen dan met 2-tallen de fabriek door en krijgen een routekaart
die ze kunnen invullen.
Groep 7/8 Schoolconcert
Het Amsterdam Wind Quintet speelt sinds 2011 de educatieve kindervoorstelling Peter en
de Wolf in samenwerking met verteller/zangeres Talitha van der Spek. Deze interactieve
voorstelling voor de kinderen van groep 7 en 8 duurt 45 minuten en vindt plaats op vrijdag
19 oktober in de sfeervolle Bonifatiuskerk in Oldeberkoop. Na afloop krijgen de kinderen
een kleine attentie mee, gerelateerd aan de voorstelling.
In Peter en de Wolf worden de dieren en mensen door een eigen instrument uitgebeeld:
De vogel wordt gespeeld door de fluit, de eend door de hobo, de kat door de klarinet, de
wolf door de hoorn en opa wordt gespeeld door de fagot. Een spannend sprookje, waarbij
Peter in het bos bij het huis van zijn opa allerlei avonturen beleeft......
Juf Desy en meester Marko zoeken nog chauffeurs die kunnen rijden en ook tijdens het
concert meeluisteren en kijken. We vertrekken vrijdag 19 oktober om 12.20 uur vanaf school
en zullen rond 14.20 uur weer terug zijn.
U kunt zich opgeven via desy@obsboekhorst.nl of marko@obsboekhorst.nl
Nieuws uit de bibliotheek - september
Het schooljaar is weer begonnen! De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek zijn al in
volle gang. Het thema van de landelijke Kinderboekenweek is dit jaar Vriendschap met als
motto Kom erbij! Hier omheen hebben we alweer een leuk programma ontwikkeld. Groep 4 is
al naar de bibliotheek geweest voor een Kinderboekenweekbezoek.
Tip: iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden van de bibliotheek en
bovendien is de bibliotheek sinds 1 januari 2018 Boetevrij, dus kom snel
langs!

Boekentip:
Mag ik meedoen – John Kelly Groep 1/2
Eend wil graag bij een club, maar hij wordt steeds afgewezen. Volgens
Leeuw brult Eend niet hard genoeg, slissen als een slang kan hij ook niet.
Bij de Olifantenclub voldoet Eend ook al niet aan de eisen. Gelukkig heeft
Eend een slim plan.
Hugo – een vreselijk eng beest – Mia Nilsson Groep 3/4
Krokodil Hugo gaat op zoek naar een vriend. Maar dat is niet zo makkelijk.
Hugo is de ster van het circus. Bertus, het beest met de bult, is jaloers. Op
een nacht duwt hij Hugo uit de woonwagen. Hugo wordt wakker in een
groot, donker bos, ver weg in het noorden. Alle dieren in het bos zijn bang
van Hugo. Daarom bedenkt Hugo een plan. Het HUGO-ZAL-EEN-VRIENDVINDEN-PLAN. Maar dat loopt niet zoals hij had gehoopt.
Een indiaan als jij en ik - Erna Sassen Groep 5/6
Aïsha
is nieuw in de klas. En ze is een indiaan. Boaz weet het zeker. Aïsha spreekt
een andere taal. Hij verstaat haar niet, maar haar tekeningen begrijpt hij wel.
Dan besluiten papa en de juf dat Boaz een klas moet overslaan. Omdat hij
meer ‘uitdaging’ nodig heeft. Maar wil Boaz dat wel, net nu hij Aïsha
gevonden heeft?

Ik ben Vincent en ik ben niet bang – Enne Koens Groep 7/8
Voor Vincent is school net als survivallen: je weet nooit precies wanneer je
welke ramp kunt verwachten, dus je kunt je maar beter goed voorbereiden.
Hij kent het SAS Survival Handboek dan ook uit zijn hoofd. En hij heeft altijd
een blikje met handige survivalspullen bij zich. Maar het ergste moet nog
komen: schoolkamp. Hij heeft nog zeven dagen om zich voor te bereiden.
Dan komt er een nieuw meisje bij hem in de klas, De Jas, en dat verandert
alles…

