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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
NOVEMBER
Vrijdag 16 november

Juf Mieneke cursus; juf Anita groep 3

Maandag 19 november

13.30 uur Vergadering leerlingenraad met CBS In
de Kring
19.30 uur Informatieavond Voortgezet Onderwijs
op Obs Boekhorst voor ouders groep 7/8
Lootjes trekken Sint groep 5 t/m 8

Dinsdag 20 november
Donderdag 22 november

Groep 6/7/8 FIETS MEE!
19.30 uur OV vergadering
19.15 uur Algemene Informatieavond ouders
groep 8 op het Stellingwerf College
Voorbeeldles buurtsportcoach groep 4/6/8
Groep 8 Geobattle op het Stellingwerfcollege
19.30 uur MR vergadering
Volgende info met bijdrage groep 5

Maandag 26 november
Dinsdag 27 november

Donderdag 29 november
Verjaardagen:
20-11
Silvi
23-11
Djurre
Naomi
24-11
Sander
25-11
Joris
28-11
Alyssa

groep 2
groep 4
groep 6
groep 3
groep 8
groep 7

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Hoofdluis
We zijn nog niet helemaal hoofdluisvrij! Het vriendelijke, maar ook dringende verzoek thuis goed te
blijven controleren en eventueel te behandelen.
Klankbordgroep ouders
Maandag 12 november is de klankbordgroep bestaande uit ouders voor de eerste keer bijeen
geweest op school. We hebben met elkaar kennis gemaakt, onderwerpen geïnventariseerd waarover
we graag met elkaar van gedachten willen wisselen en gesproken over de inkomsten van de OV en de
sfeer op het plein.
De volgende keer zal o.a. onze IB-er Ingrid Post iets meer vertellen over hoe wij zicht hebben op de
sociale ontwikkeling van de leerlingen.

Oud Papier
Helaas heeft de gemeente de scholen meegedeeld dat de subsidie voor de opbrengst van oud papier
wordt stopgezet. Voor Obs Boekhorst was dat een mooie manier om geen ouderbijdrage te vragen.
Er zou een afbouw komen van 50%, maar nu blijkt ook dat de papierprijs van € 55 per ton, is
teruggeschroefd naar €11 per ton. Het bedrag dat dus voor komend schooljaar binnenkomt is te
verwaarlozen en daarna stopt het. Dat betekent dat de OV op zoek moet naar andere bronnen.
Tafeltennistafel
U heeft het vast al gezien; er staat een tafeltennistafel op het schoolplein!
Deze hebben we gekregen van Almar (vader Joris) en Alice, waarvoor onze hartelijke dank! Ook
willen we Ate (vader Arjen en Ilse) bedanken voor zijn hulp om deze tafel op het schoolplein te
krijgen. Het was een hele klus, maar het is gelukt. Nu maar hopen dat de kinderen er veel
speelplezier van hebben.
Handvaardigheid circuit:
Na de kerstvakantie willen we een circuit met onderdelen van handvaardigheid opzetten. In 1e
instantie op vrijdagmiddag voor de groepen 6, 7 en 8.
Hulp van ouders is hierbij noodzakelijk omdat we het anders organisatorisch niet rond krijgen.
We zijn op zoek naar ouders die met de kinderen techniek zouden willen doen, willen koken of een
andere handvaardigheidstechniek zoals breien, kaarten maken , figuur zagen enz. Ook andere
ideeën zijn welkom. Een opa of oma die dit leuk vindt kan natuurlijk ook!
Heeft u tijd en zin om ons op een aantal vrijdagmiddagen te willen helpen met het
handvaardigheidscircuit mail dan naar directie@obsboekhorst.nl.
Schoolfruit
De eerste week schoolfruit zit erop. Bij de meeste kinderen viel de appel, de mandarijn en de peer
goed in de smaak.
Volgende week krijgen de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag:

Dit zijn onze 3 vaste groente- en fruitdagen waarop u geen 10 uurtje mee hoeft te geven.
Kinderen die één van de 3 groente- of fruitsoorten echt niet lusten, nemen van huis bij voorkeur een
groente of fruitsoort mee die ze wel lekker vinden op dinsdag, woensdag of donderdag.
Informatieavond Stellingwerfcollege
Maandag 19 november organiseren Cbs In de Kring en Obs Boekhorst een gezamenlijke ouderavond,
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

Opvallen in het verkeer
Nu de dagen korter worden, is het tijd om de fietsverlichting weer eens na te kijken en in orde te
maken. Van uw eigen fiets én van de fiets van uw kind(eren). Goede verlichting en reflectie op de
fiets zijn van levensbelang. Want alleen wanneer andere verkeersdeelnemers jou kunnen zien,
kunnen ze rekening met je houden.
Naast fietsverlichting kan ook kleding ervoor zorgen dat je zichtbaar bent als fietser. Een
lichtgekleurde jas valt beter op in het donker dan een zwarte. Helemaal mooi is het als er
reflecterende strepen op een jas zitten. Iets om aan te denken als uw kind 's morgens de deur
uitgaat.
In de week van 19 november krijgen alle kinderen op school een les verkeer van de eigen leerkracht
over opvallen in het verkeer.
Voor de kinderen van groep 6-7-8 is er een fietscheck. Deze zal plaats vinden op donderdag 22
november. Dus kinderen van groep 6/7/8, fiets mee op: DONDERDAG 22 NOVEMBER.

Nieuws uit de bibliotheek – november
Sinterklaas is in aantocht. Er zijn veel boeken over dit feest geschreven. Hieronder een paar
tips:
Groep 1 en 2
De zus van Sinterklaas – Tiny Fisscher
Wist je dat Sinterklaas een zus heeft? Ja heus, een tweelingzus zelfs! Niet veel
mensen weten dat, want Klaasje blijft elk jaar noodgedwongen achter in
Spanje. Maar dit keer is ze het beu: ze wil ook wel eens met de pakjesboot
mee naar Nederland en cadeautjes uitdelen. Sinterklaas vindt dat natuurlijk
maar niks, dus bedenkt Klaasje een list.
Klaasje sluit Sinterklaas op en doet zich voor als de goedheiligman - wat niet
zo moeilijk is, omdat ze erg op elkaar lijken. Een tijdlang weet ze iedereen om
de tuin te leiden, maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. In een
speedboot, in dit geval...

Groep 3 en 4
Het kleinste pietje – Sjoerd Kuyper
Broes’ vader werkt als piet voor Sinterklaas. Als het pietenpak van de stomerij
komt, weet Broes dat het weer Sinterklaastijd is. Heel graag wil hij zelf ook
vriend/piet van Sinterklaas worden. Hij verstopt zich in de bus die alle
moeders en vaders die ook piet zijn, komt ophalen. Sinterklaas weet maar
een oplossing: dat Broes ook een piet(je) wordt.
Dit vriendelijke prentenboek is een zelfstandig vervolg op 'De vrienden van
Sinterklaas', waarin de traditionele Zwarte Piet niet meer voorkomt. De
pieten zijn vrienden van Sinterklaas en kiezen als schmink hun favoriete kleur.

Groep 5 en 6
De Pakjespiraat – Reggie Naus
Billy Donderbus en Michiel Brugman zijn vrienden en buren. De
Donderbussen zijn piraten en hebben een hekel aan Sinterklaas. Bij piraten
worden stoute kinderen beloond, maar Sint doet precies het omgekeerde.
Dus barricaderen ze hun woning. Opa D. heeft aan alles een hekel, is
onbehouwen, zuipt en is agressief. En pakjesavond is voor hem de ergste
avond van het jaar. In de buurt wordt gedemonstreerd door mensen die voor
en tegen Zwarte Piet zijn. Opa gaat als Sint verkleed op rooftocht bij de
andere buren van Billy. Hij steelt en slaat de boel aan diggelen. Michiel en
Billy proberen hem te stoppen. Ook de andere leden van de familie
Donderbus trachten hem te vangen. Maar is hij wel te stoppen en door wie?
Ook wordt duidelijk hoe het zo is gekomen dat Pieten zwart zijn geworden en
Amerigo wit. Maar krijgen ze toch een andere kleur?

Groep 7 en 8
De pony van Sinterklaas – Frans van Duijn
Opvallen is niet voor iedereen leuk. Emma Fontein (10) heeft zo haar
redenen om er een hekel aan te hebben. Maar alles wordt anders als er vlak
voor de intocht van Sinterklaas bij haar thuis een pony door het dak heen
stort. Samen met dit hondsbrutale beest, naar eigen zeggen de koning der
dieren, beleeft ze een avontuur waardoor ze met veel plezier
wereldberoemd wordt.

En nog steeds is een lidmaatschap van de bibliotheek gratis voor iedereen tot 18 jaar en
bovendien boetevrij!

