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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
DECEMBER
Maandag 3 december

Schoolradio groep 7 (op school)

Dinsdag 4 december
Woensdag 5 december

Dance battle groep 5 en 6
Groep 5 t/m 8 surprise mee naar school
Sinterklaas

Vrijdag 7 december

Wieletjesdag

Maandag 10 december

Opname schoolradio groep 7 (studio Odrie)

Dinsdag 11 december

Mediatorentraining Vreedzame School groep 7
Dance battle groep 5 en 6
Kerstatelier
Juf Anita afwezig
Volgende info met bijdrage groep 6
Juf Mieneke cursus; juf Sandra groep 3
Mediatorentraining Vreedzame School groep 7
Mediatorentraining Vreedzame School groep 7
Dance battle groep 5 en 6
Juf Anita Directieoverleg Comprix
Dance battle (wedstrijd) groep 5 en 6
bord, beker en bestek mee voor de kinderen van
groep 2 t/m 8
Spelletjesmiddag met In de Kring
16.30- 17.30 uur Kijkavond
17.30-19.00 uur Kerstdiner
12.00 uur VAKANTIE

Donderdag 13 december

Vrijdag 14 december
Dinsdag 18 december
Woensdag 19 december

Donderdag 20 december

Vrijdag 21 december

Door een probleem met KPN zijn wij telefonisch NIET bereikbaar.
U kunt mailen met school via directie@obsboekhorst.nl of naar
de leerkracht van uw kind.
Sorry voor het ongemak, we hopen z.s.m. weer telefonisch
bereikbaar te zijn!

Verjaardagen:
30-11
Naya
01-12
Lisa

groep 2
groep 3

Allebei van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
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. Tot nu toe heeft zich niemand
aangemeld.
Surprises groep 5 t/m 8
De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen uiterlijk dinsdag 4 december hun surprise mee naar school.
Alle surprises zullen worden tentoongesteld op “het eiland” bij groep 6/7/8 zodat deze door alle
kinderen kunnen worden bewonderd.
Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7 en 8 zijn in september langs de deuren geweest met Kinderpostzegels. Met
de verkoop hiervan hebben ze in totaal € 3533.- opgehaald, wat een prachtig bedrag. Groep 7 en 8
ontzettend bedankt voor jullie inzet, we zijn trots op dit resultaat!!
Schoolfruit
Volgende week krijgen de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag:

Sinaasappel

Peer

Meloen

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.
Wieletjesdag
Vrijdag 7 december is de laatste wieletjesdag van 2018.
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.
Met ingang van 2019 wordt elke eerste woensdag van de maand ( mits dit een schooldag is)
wieletjesdag. Dit om de kinderen van groep 2 en 3 (ivm schoolzwemmen op vrijdag) ook een kans te
geven op wieletjes naar school te komen.
De eerstvolgende wieletjesdag in 2019 is woensdag 6 februari.
Leerlingenraad
De kinderen van de leerlingenraden van Obs Boekhorst en Cbs In de Kring hebben besloten de
spelletjesmiddag zoals deze vorig schooljaar is georganiseerd, ook dit schooljaar een vervolg krijgt.
Donderdag 20 december is spelletjesmiddag voor alle groepen. Op deze dag mogen er
gezelschapsspelletjes mee naar school genomen worden om samen met elkaar te spelen.

Dance battle
Vanaf deze week zullen de kinderen van groep 5 en 6 deelnemen aan danslessen bij Clarette en
Leon. In 4 lessen zullen de kinderen 4 (stijl)dansen aanleren. In de laatste les zal Clarette een aantal
dansparen aanwijzen die op woensdag 19 december (onder schooltijd) mogen deelnemen aan de
finale van deze danswedstrijd. Deze koppels zullen het dan opnemen tegen koppels van andere
scholen uit de omgeving.
Nieuws uit groep 7
Schoolradio
Groep 7 gaat schoolradio maken!
Het radioprogramma wordt uitgezonden op 106.9 FM. OP DE KABEL 104.1 FM
Ook te beluisteren via de livestream op de website van www.omroepodrie.nl
De kinderen maken zelf de uitzending. Juf Desy bereidt het radioprogramma met de kinderen voor
in de klas. Op maandag 10 december wordt het programma opgenomen in de studio van Odrie.
Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar het eindresultaat!
Mediatorentraining
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij
conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om
de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het
oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'. Het is een
van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben
voor het klimaat op school.
Leerlingmediator
In het tweede jaar van de invoering van De Vreedzame School wordt een aantal leerlingen getraind
als mediator. Alle leerlingen van de school hebben dan de lessen van blok 5 over mediatie gehad.
Iedereen weet dus al min of meer wat mediatie inhoudt. Alle leerlingen uit groep 7 en een paar
leerlingen uit groep 8 worden opgeleid tot leerlingmediatoren.
Eenmaal opgeleid is er elke dag in een school een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de
pauzes kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een gekleurd
hesje of jack. Ook gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van
conflicten. Leerkrachten kunnen leerlingen met een conflict doorsturen naar de mediatoren. Op een
rustige plek in de school voeren ze een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te
lossen.
De training voor de mediatoren vindt plaats op 11, 14 en 18 december. De training wordt verzorgd
door onze Vreedzame School-trainer, samen met twee leerkrachten. De school krijgt het draaiboek
van de training en verzorgt de jaren daarna de opleiding van nieuwe mediatoren zelf.
Nieuws uit groep 8
Website; Speciale pagina voor groep 8.
Sinds enkele dagen heeft groep 8 een eigen pagina op de website van onze school. Op deze pagina
staat specifieke informatie, zoals een agenda en de samenvattingen voor de zaakvakken
geschiedenis, natuur en aardrijkskunde, bestemd voor de leerlingen en ouders van groep 8.
Om de pagina te kunnen openen is het wachtwoord, boekhorst8, nodig. De leerlingen van groep 8
kunnen voortaan de samenvattingen die nodig zijn bij de voorbereiding op de toetsen van de
zaakvakken, van deze pagina halen en hiermee komt de papieren versie te vervallen.
De agenda bevat o.a. de toetsmomenten, huiswerkopdrachten en specifieke activiteiten voor groep
8.

GEObattle
Topografie, immigratie, grondstoffen en globalisering. Het hoort allemaal bij het vak aardrijkskunde
op de middelbare school. Om achtstegroepers daar al een beetje aan te laten wennen is er een
speciale aardrijkskundewedstrijd georganiseerd; de Geobattle. Onze school werd dit jaar
vertegenwoordigd door Maud, Ilse, Oscar en Owen. Zij hebben dinsdagmiddag 27
november deelgenomen aan de GEObattle op het Stellingwerf College in Oosterwolde. Daarbij
hebben ze bij het onderdeel ontwerpen de 1ste prijs, een prachtige Bosatlas, gewonnen.
In het algemene klassement zijn ze 2de geworden. Een fantastische prestatie!!!

Sinterklaas op MFS Zuid:
Sinterklaas heeft ons laten weten woensdag 5 december een bezoek te brengen aan
de leerlingen van MFS Zuid. We hopen natuurlijk dat hij ook weer een paar pieten
meeneemt.
De bedoeling is, dat kinderen dinsdag om half 9 buiten staan bij het hek van het plein
van Obs Boekhorst, waar dan de gekleurde bordjes aan hangen. De leerlingen van
Cbs In de Kring en de Duisterhout gaan of op het veld of op hun plein achter het hek
staan.
Wilt u daarom de kinderen van groep 1 en 2 uiterlijk 8.25 uur in de klas brengen! De leerkrachten
gaan vervolgens met de kinderen naar buiten en begeleiden dit.
De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven voor schooltijd buiten. Surprises worden uiterlijk dinsdag 4
december op school gebracht. Nadat Sinterklaas is ontvangen brengt hij eerst een bezoek aan de
leerlingen van de Duisterhout, daarna zijn de leerlingen van Obs Boekhorst aan de beurt. We gaan er
met z’n allen een gezellige dag van maken!
Het Sinterklaasfeest is nog niet gevierd, maar toch willen wij u alvast van enkele kerstactiviteiten
op de hoogte brengen:
Kerstatelier (13 december)
Op donderdag 13 december organiseren wij op Obs Boekhorst het kerstatelier. De kinderen worden
in groepjes verdeeld en gaan in verschillende rondes kerstcreaties maken. Deze dag staat vooral in
het teken van gezelligheid en creativiteit.
Op deze dag vragen wij u om rekening te houden met de kledingkeuze van uw kind (i.v.m. het maken
van kerststukjes en knutselen). Daarnaast hoeven de kinderen voor de ochtend geen pauzehap mee
te nemen. Hier wordt op school voor gezorgd. Voor de middagpauze moeten de kinderen wel zelf
voor hun lunch zorgen!
Voor het maken van de kerststukjes tijdens het kerstatelier moeten de kinderen het volgende zelf
meenemen:
 Groen (bijv. coniferentakken, takken met besjes of bont blad)
 Versiersels
Al deze spulletjes graag op donderdagochtend 13 december meegeven in een plastic tas voorzien
van naam en groep. Voor bakjes, oase en kaarsen wordt gezorgd.

Ook gaan we er vanuit dat alle kinderen een plastic 1 liter fles meenemen voor het kerstatelier, hier
wordt iets leuks van gemaakt.
Kerstdiner (20 december)
Voorafgaand aan het kerstdiner, op donderdag 20 december, is er een kijkavond (16.30 – 17.30 uur).
Dit is het moment om te zien wat voor mooie werkjes de kinderen hebben gemaakt en om te horen
wat de kinderen tijdens het muziekonderdeel hebben geleerd. Nadat de kinderen voor u hebben
gezongen, zullen ze om 17.30 uur in het eigen lokaal gaan genieten van het kerstdiner. Alle ouders
gaan dan naar huis. Vanaf 19.00 uur bent u weer welkom op school om uw kind(eren) weer op te
halen uit het eigen lokaal.
Voor het kerstdiner nemen de kinderen van groep 2 t/m 8 een bord, beker en bestek mee naar
school, in een plastic tas voorzien van naam.
Alle kerstcreaties die tijdens het kerstatelier worden gemaakt krijgen de kinderen voor de
kerstvakantie mee naar huis.

