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donderdag 1 november 2018

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
Oktober
Vrijdag 2 november

Maandag 5 november
Dinsdag 6 november

Woensdag 7 november

Maandag 12 november
Woensdag 14 november
Donderdag 15 november

Start schoolzwemmen groep 2 en 3
Wieletjesdag (kleine pauze en grote pauze)
Juf Anita afwezig
Montage touchscreens in groep 6 en 7
Luizencontrole
Geen gym ivm jaarlijkse volleybaltoernooi van de
politie
20.00 uur Publiekscollege “Het puberbrein- een
handleiding”
Schoolontbijt
Groep 8 naar het Stellingwerf College
Dansen groep 4
Start schoolfruit
19.30 uur 1e bijeenkomst klankbordgroep
Juf Anita directieoverleg
Dansen groep 4
Volgende info met bijdrage groep 4

Verjaardagen:
Er worden de komende periode behoorlijk wat verjaardagen gevierd:
05-11 Elwin
groep 6
Caithlyn
groep 5
Maud
groep 8
08-11 Djaycee
groep 4
10-11 Oscar
groep 8
11-11 Stenn
groep 6
Djamaira
groep 2
13-11 Melanie
groep 7
14-11 Liv
groep 4
Rowan
groep 1
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!

Van de directie
Hoofdluis
Maandag 5 november vindt weer een reguliere luizencontrole plaats. Wilt u hiermee rekening
houden wat betreft gel en ingewikkelde staarten? Namens het luizenopsporingsteam, hartelijk dank!
Klankbordgroep ouders
Maandag 12 november komt de klankbordgroep bestaande uit ouders voor de eerste keer bijeen op
school. We houden u op de hoogte!
Sinterklaas
Het duurt nog even voor het zover is, maar we zijn al wel bezig met de voorbereidingen voor 5
december. Daarover ontvangt u later meer informatie.
Wat we aan de ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 4 alvast willen laten weten is dat er GEEN
surprises meer worden gemaakt. De afgelopen jaren liep de animo onder ouders voor het maken van
surprises terug, daar komen de kosten voor papier e.d. bij, die hebben geleid tot het nemen van dit
besluit.
Natuurlijk ontvangen de kinderen van groep 1 t/m 4 nog wel een cadeautje van de Sint, betaald door
de OV, op school. De kinderen van groep 5 t/m 8 houden wel hun surpriseochtend.
Toiletbezoek groep 3/4/5
In de middenbouw hebben we momenteel behoorlijk last van “wildplassers” en overtollig wc papier
gebruik. Dit is behalve vervelend, ook schadelijk voor het toilet. De wc moet meerdere keren per dag
worden droog/schoon gemaakt en meester Hans heeft regelmatig een toilet moeten ontstoppen.
We zouden het zeer op prijs stellen als de ouders van de kinderen uit groep 3/4/5 hierover thuis met
de kinderen in gesprek gaan, wij kunnen namelijk nog niet ontdekken hoe dit telkens tot stand komt.
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.
Schoolfruit
Van 13 november tot en met 20 april doet onze school mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas.
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken
een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te
eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen &
EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en
fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de
ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de
website www.euschoolfruit.nl.
Op dit moment zijn de 3 vaste groente- en fruitdagen waarop u geen 10 uurtje mee hoeft te geven,
nog niet bekend. Volgende week ontvangt u een nieuwsbrief voor ouders met daarin informatie over
de schoolfruitlevering.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Schoolontbijt
Woensdag 7 november organiseert de OV een Schoolontbijt voor alle kinderen van Obs Boekhorst.
Voor de andere kinderen staat om half 9 het ontbijtbuffet klaar en zij mogen dus voor deze ene keer
zonder ontbijt naar school komen!
Bij deze info sturen we een nieuwsbrief met informatie mee over dit gezonde en leerzame
ontbijtfeest op onze school.
WILT U VOOR DE KINDEREN VAN GROEP 2 T/M 8 OP DINSDAG 6 NOVEMBER BORD, BEKER
EN BESTEK (VOORZIEN VAN NAAM) MEEGEVEN NAAR SCHOOL. (Voor de kinderen uit groep
1 worden de spullen verzorgd door de OV).
Groep 4 gaat dansen!
Vanaf woensdag 31 oktober gaat groep 4 elke week dansen in de dansschool van Clarette en Léon. Er
zijn vier lessen, waarin verschillende onderdelen van muziek aan bod komen. De eerste les is een reis
door de tijd in dansstijlen met bijbehorende muziek, les twee is een uitleg van maatsoorten en ritmes
gekoppeld aan instrumenten en dansen. Tijdens de derde les wordt muziek gerelateerd aan
verschillende landen op de wereld en de laatste les is muziek bij periodes in het jaar (zomerse
muziek, kerstmuziek, muziek bij verjaardagen, enz.) Groep 4 heeft er zin in!

Voorlichting Stellingwerfcollege
De leerlingen van groep 8 gaan op woensdagochtend 7 november kennismaken op het Stellingwerf College.
Meester Marko gaat daar met de kinderen mee naar toe.
Informatieavond Stellingwerfcollege
Binnenkort staan de ouders en de kinderen van groep 8 voor de keuze naar
welke school voor voortgezet onderwijs de kinderen zullen gaan. Een belangrijke keuze.
Voor iedere ouder is het een spannend moment als een kind naar het voortgezet onderwijs gaat.
U wilt natuurlijk dat uw kind een diploma haalt waarmee het later kansrijk is bij vervolgopleidingen en op de
arbeidsmarkt. Maar u zult het ook belangrijk vinden dat uw kind terechtkomt in een veilige omgeving waar het
met plezier naartoe gaat en waar ruimte is voor persoonlijke groei.
Bij de schoolkeuze spelen verschillende overwegingen een rol zoals de kwaliteit van onderwijs, de begeleiding en
activiteiten, maar ook de plezierige sfeer en de bereikbaarheid van de school.
Natuurlijk wilt u antwoord op de vraag: biedt de school de kansen en de mogelijkheden die het beste bij mijn kind
passen? Om tot een juiste keuze te komen is goede informatie onontbeerlijk.
Daarom organiseren Cbs In de Kring en Obs Boekhorst een gezamenlijke ouderavond op maandag 19 november
waarop Jeroen Pennings, leerjaar coördinator van de brugklas, voorlichting komt geven over het
Stellingwerfcollege. De avond begint om 19.30 uur.
Deze avond vervangt de algemene ouderavond die op maandag 26 november op het Stellingwerfcollege zelf
wordt gegeven.
Alle ouders van de kinderen uit groep 8 zijn van harte uitgenodigd voor deze avond. Ouders van leerlingen
uit groep 7 die geïnteresseerd zijn, zijn ook van harte welkom!
We verwachten natuurlijk alle ouders van de kinderen uit groep 8, maar i.v.m. het klaar zetten van de stoelen
en koffie/thee is het wenselijk dat u zich opgeeft via directie@obsboekhorst.nl

Nieuws vanuit de MR
De MR bestaande uit Desy Douwsma (voorzitter), Marian Rosema (secretaris), Simone Posma,
Marianne Vochteloo, Lisette Ziel en Esther Dijkstra is dit schooljaar 2 maal bij elkaar geweest om te
vergaderen. Regelmatig sluit Anita aan om zaken toe te lichten of om advies te vragen aan de MR.
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar, de agenda staat voorafgaand aan de vergadering op de
website www.obsboekhorst.nl/MR en de notulen van elke vergadering liggen ter inzage op school.
Wilt u een keer een MR vergadering bijwonen, dan kan dat. U kunt zich aanmelden bij een van
bovengenoemde MR leden.
Uitnodiging Publiekscollege “Het puberbrein- een handleiding”
Dinsdag 6 november organiseren Terra Wolvega & Comprix gezamenlijk wederom een
Publiekscollege voor ouders, leerkrachten maar ook voor overige belangstellenden.
Iedereen is welkom!
Of ze nu 10 zijn of 20 (ze zullen het zelf niet willen horen, maar tot hun 25ste is het brein van pubers
in ontwikkeling en zijn ze – wetenschappelijk gezien – onvolwassen), pubers voelen voor
volwassenen vaak als een vreemde levensvorm.
Ze lijken niet vatbaar voor de meeste logische argumenten, ze maken onnavolgbare keuzes en
roepen – naast wat nostalgie – vaak wrevel en onbegrip op: waarom komen ze niet uit bed, waarom
denken ze nergens aan, waarom zijn ze zo wispelturig, waarom zijn ze aan hun mobiele telefoon
vastgekit, waarom hebben ze altijd een weerwoord?
In deze presentatie geeft Aletta Smits (van trainingscentrum De Loef in Amsterdam) verklaringen
voor hoe het puberbrein het pubergedrag stuurt en geeft op humoristische wijze antwoord op
voorgaande vragen.
Wie, waar, wanneer?
Datum : 6 november 2018
Locatie : Terra Wolvega Paulus Potterstraat 33
Tijden : 19:45uur inloop
: 20:00uur welkom
: 21:00uur afsluitend drankje
Kosten : geen

