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donderdag 18 oktober 2018

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
Oktober
Vrijdag 19 oktober

13.00 uur Schoolconcert groep 7 en 8 Oldeberkoop

Zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober HERFSTVAKANTIE
Donderdag 1 november

Volgende info

Vrijdag 2 november

Start schoolzwemmen groep 2 en 3
Wieletjesdag (kleine pauze en grote pauze)

Verjaardagen:
De volgende kinderen zijn de komende periode jarig:
22-10 Björn
groep 2
27-10 Dylano
groep 6
28-10 Keano
groep 3
29-10 Sarah
groep 5
Emma
groep 5
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Hoofdluis
We zijn als school nog niet helemaal luisvrij. Daarom het vriendelijke, doch dringende verzoek thuis
goed te blijven controleren en te behandelen.
Maandag 5 november vindt weer een reguliere luizencontrole plaats.
Klankbordgroep ouders
Er zijn n.a.v. de laatste oproep geen nieuwe aanmeldingen binnen gekomen voor de klankbordgroep
ouders.
Na de herfstvakantie plannen we een datum waarop we voor het eerst bij elkaar komen in de
volgende samenstelling:
Vader Julian(1) en Rosalie (3)
Vader Xavian (2)
Moeder Dex (2) en Liv (4)
Moeder Daan (4) en Bo (6)
Vader Deuwli (5)
Moeder Sarah en Emma (5)
Moeder Arjen (7) en Ilse (8) namens de OV
Moeder Aimee (4) namens de MR
Anita (directie)
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ontruimingsoefening
Dinsdag 16 oktober hebben we met alle participanten van MFS Zuid de jaarlijkse
ontruimingsoefening geoefend. De oefening verliep vlot en goed georganiseerd.
Het doel van een ontruimingsoefening is dat alle kinderen weten wat er gaat gebeuren en waar ze
naar toe moeten in het geval van een calamiteit.
Leerlingenraad
Vrijdag 5 oktober is de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar geweest.
We hebben met elkaar kennis gemaakt en de bedoeling van de leerlingenraad is uitgelegd aan de
kinderen.
Ook hebben we gesproken over de wieletjesdag. De leerlingenraad wil deze graag blijven
organiseren.
Daarom is ook dit schooljaar elke 1e vrijdag van de maand ( mits dit een schooldag is) uitgeroepen tot
wieletjesdag. Alleen kleine wieletjes zijn toegestaan om mee te spelen in de kleine en grote pauze.
Voor schooltijd niet, omdat de kleuters en hun ouders ook veilig naar school moeten kunnen.
De eerstvolgende wieletjesdag is vrijdag 2 november.
De leerlingenraad maakt een ideeënbus waarin alle kinderen een briefje kunnen stoppen met daarin
goede ideeën voor de hele school mits het idee uitvoerbaar is en de naam van de bedenker op het
briefje staat. Zodra de brievenbus klaar is, krijgt deze een plekje in de school.
De eerstvolgende vergadering van de leerlingenraad is op maandag 19 november, dit is een
gezamenlijke vergadering met de leerlingenraad van Cbs In de Kring.
Voorleeswedstrijd
Donderdag 11 oktober was de spannende finale van de voorleeswedstrijd. Jaylinn, Chantal, Marise,
Jory en Jasmijn lazen als voorleeskampioenen van hun klas voor aan de jury bestaande uit juf Anja
(directeur In de Kring) en juf Anneke (leesconsulent van de bibliotheek).
Er werd mooi voorgelezen en het publiek luisterde aandachtig.
Uiteindelijk werd Jaylinn uitgeroepen als voorleeskampioen van Obs Boekhorst 2018 en mag Jasmijn
onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale voorronde in de bibliotheek.
Gefeliciteerd meiden, goed gedaan allemaal!
Foto`s van diverse activiteiten staan op www.obsboekhorst.nl

Op https://www.kidsproof.nl/Friesland/Uitagenda, staan leuke (gratis, lowbudget)
leerzame uitjes voor in de herfstvakantie.

Steuntje in de rug nodig?

Als gezin maak je weleens een periode door waarin het niet zo goed gaat; ziekte, moeilijkheden met
de kinderen, weinig contact met vrienden en familie, problemen op je werk, gebrek aan geld of
spanningen met je partner.
Meestal kun je zulke problemen zelf oplossen. Maar soms is het een opluchting als iemand tijd heeft
om te luisteren of een handje te helpen bij het goed regelen van praktische zaken. Een vrijwilliger
van Home-Start kan dan een steuntje in de rug bieden.
Hoe werkt het?
Je kunt jezelf aanmelden bij de Home-Start coördinator in jouw woonplaats. Na aanmelding bespreek
je met de coördinator hoe Home-Start je kan helpen. Jouw vragen zijn daarbij het uitgangspunt; de
ondersteuning wordt afgestemd op wat voor jou- of jouw gezin- nodig is.
Daarna wordt een vrijwilliger aan je voorgesteld. Als het klikt, komt de vrijwilliger elke week bij je
thuis. Samen bespreek je op welke wijze jij steun wilt of een helpende hand bij praktische zaken. De
duur van de ondersteuning is afhankelijk van jouw vraag.
Meer informatie?
www.home-start.nl
Home Start West- en Ooststellingwerf en Opsterland; Margriet Verloop
Tel: 06 51386583 / E-mail: m.verloop@humanitas.nl

