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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
JANUARI
Vrijdag 11 januari

Klassenbezoek groep 1, 4, 2 en 6 ivm audit

Maandag 14 januari
Woensdag 16 januari

Luizencontrole
Audit voor IB eb directie
Start toetsweken CITO LOVS

Vrijdag 18 januari

Klassenbezoek groep 8, 7, 5 ivm audit

Dinsdag 22 januari

Juf Anita afwezig

Donderdag 24 januari

Volgende info met bijdrage groep 7
19.30 uur OV vergadering

Verjaardagen:
14-01 Lars en Sven
16-01 Ilse
20-01 Sophie en Nadine
Wesley
22-01 Zenya
Nora

groep 6
groep 8
groep 3
groep 5
groep 6
groep 3

23-01 Jente
Amber
Jasmijn
24-01 Sara
Rutger
Esmee

groep 5
groep 3
groep 8
groep 8
groep 8
groep 5

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Het nieuwe jaar is al weer een enkele dagen oud. Ook school is weer begonnen na 2 weken
kerstvakantie en alles lijkt weer gewoon verder te gaan zoals we zijn geëindigd. Qua organisatie
hebben we gekozen voor een personele wisseling; juf Carola werkt nu op maandag en dinsdag samen
met juf Esther in groep 5. Meester Nico is nu op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de
eindverantwoordelijke in groep 2. De ouders van groep 2 en 5 zijn hiervan voor de kerstvakantie op
de hoogte gesteld.
Meester Youri heeft zijn laatste stagedag in groep 8 achter de rug en zal eind januari starten op
dinsdag en woensdag met z`n stage in groep 4. Juf Alice is gestart met haar LIO stage in groep 7, zij
neemt de dinsdag en woensdag voor haar rekening.
Namens alle collega`s wens ik iedereen een goed en gezond 2019 toe!
Audit
Dit jaar zijn wij door Comprix uitgekozen om deel te nemen aan een interne audit. Dit houdt in dat er
2 mensen van Comprix, die daarvoor zijn opgeleid, langs komen om samen met de IB-er en directie
de school door te nemen aan de hand van het toezichtkader van de inspectie. Daarnaast krijgen alle
leerkrachten een klassenbezoek door een van de auditoren (samen met de directeur) om het
didactisch handelen te beoordelen.

Als dit allemaal achter de rug is zal er een rapport gemaakt worden wat na instemming van directeur
en IB besproken zal worden in het team en in de MR.
Het is dus een soort mini inspectie bezoek maar dan door auditoren van de eigen organisatie, een
mooi meetpunt om te bekijken waar we nu staan.
Marge dag
Maandag 4 februari zijn alle kinderen de hele dag vrij i.v.m. een studiedag van het team!
Fotoboek website
Ons fotoboek op de website is beveiligd middels een wachtwoord.
Het wachtwoord voor het fotoboek is Boekhorst2018.
Luizencontrole
Maandag 14 januari is het weer tijd voor een reguliere luizencontrole.
Daarom het vriendelijk, doch dringende verzoek namens het luizenopsporingsteam
om de kinderen maandag geen gel of ingewikkelde staarten in het haar te doen.
Mochten er tijdens de luizencontrole luizen of neten worden aangetroffen dan
stellen wij u hiervan op de hoogte.

Mediatoren
Alle kinderen van groep 7 en Damiën, Maud, Helin en Rutger uit groep 8 hebben hun certificaat
behaald van de mediatoren training.
Dit houdt in dat deze leerlingen de pleinwachten zullen ondersteunen bij het oplossen van kleine
conflicten. Natuurlijk blijven de pleinwachten de eindverantwoordelijk houden.
Energy box
De leerlingen van groep 7 en 8 van In de Kring en onze leerlingen van groep 6,7 en 8 gaan de
komende dinsdagen werken aan een techniekproject. Daarvoor gaan zij op dinsdag 15, 22 januari en
5 februari vanaf 12.45 uur gemixt in groepjes werken aan verschillende techniekproefjes en een
techniekspel. Elke week gaan ze een andere opdracht doen. Ook de leerkrachten worden gemixt. Zo
gaan meester Marko en juf Anja van In de Kring samenwerken en juf Desy met juf Marloes van In de
Kring. Juf Alice en juf Albertina vormen ook een duo.
We hopen dat alle kinderen veel van elkaar en van techniek zullen leren de komende weken. De
juffen en meester hebben er zin in.

