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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
JANUARI/FEBRUARI
Maandag 28 januari

Groep 6 Veerkieker. Kunstenaar in de klas

Dinsdag 29 januari

Woensdag 30 januari

Klassenbezoeken audit groep 1/ 6/5/3
Groep 5/6 geen gym ivm klassenbezoek
19.30 uur MR vergadering
Groep 6 Veerkieker. Excursie molen Makkinga

Maandag 4 februari

MARGEDAG; kinderen vrij

Woensdag 6 februari

Juf Anita afwezig ivm directieoverleg
WIELETJESDAG
Groep 3 naar de bibliotheek
Volgende info met bijdrage groep 8

Donderdag 7 februari

Verjaardagen:
25-01 Esmay
groep 5
28-01 Anida
groep 1
04-02 Emy
groep 1
06-02 Damian
groep 8
Ryan
groep 3
Marissa
groep 6
07-02 William
groep 6
Joan
groep 4
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Marge dag
Maandag 4 februari zijn alle kinderen de hele dag vrij i.v.m. een studiedag van het team!
Hoofdluis
We zijn nog niet helemaal luisvrij. Daarom het vriendelijke, doch dringende verzoek thuis goed te
controleren en te behandelen.
Voor meisjes met lang haar is het raadzaam het haar in een vlecht of staart te dragen.
Schoenen en pantoffels
Om de gangen en trappen wat schoner te houden hanteren we voor de kinderen van groep 3/4/5 al
enige tijd de afspraak dat ze de schoenen/ laarzen beneden uitdoen en onder de kapstok/ in de
schoenenkast zetten.
Nu er sneeuw wordt de gang en de inloopmap echter nat en wordt het voor de kinderen lastiger om
met droge sokken bij het lokaal te komen. Enkele ouders hebben ons hierover aangesproken en we
begrijpen dat dit erg vervelend is. We zijn druk doende om een oplossing voor dit probleem te

bedenken en realiseren, goede tips zijn van harte welkom. We adviseren de kinderen pantoffels (met
harde zool) of badslippers mee te geven naar school.
Wieletjesdag
Woensdag 6 februari is het weer wieletjesdag. De kinderen mogen dan op kleine wielen in de
ochtend- en middagpauze op het schoolplein spelen.
Cito toetsen, rapport en oudercontact
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen maandag 11 februari hun rapport mee naar huis.
De oudergesprekken over de rapporten worden gehouden op dinsdag 12 en donderdag 14 februari.
Deze oudergesprekken zijn VERPLICHT, we verwachten dus dat alle ouder(s) naar deze gesprekken
komen. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen nog geen rapport, maar alle ouders worden wel
verwacht bij de oudergesprekken. Vanaf groep 3 t/m 5 mogen de kinderen mee komen naar de
gesprekken, u kunt zelf het beste de afweging maken of u uw kind wel of niet meeneemt.
De kinderen van groep 6, 7 en 8 worden in ieder geval verwacht tijdens het gesprek!
Vandaag ontvangt het rooster voor de oudergesprekken op papier, kijk dus even in de tas van uw
kind(eren).
Mocht de door ons gekozen dag en/of het tijdstip niet lukken, probeert u dan eerst onderling te
ruilen en dit door te geven aan de leerkracht(en). Lukt onderling ruilen niet, dan kunt u contact
opnemen met de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Leesbevordering
In het dagelijks leven kunnen we ons eigenlijk niet meer redden zonder te lezen. Dit is voor kinderen
dus een heel belangrijke vaardigheid om te leren, maar helaas merken we ook dat dit niet door
iedereen even leuk wordt gevonden. Om de kinderen te stimuleren meer te gaan lezen hebben wij
de nodige activiteiten opgepakt en gaan we ook nog één en ander opstarten. Uiteraard kunnen we
daarbij ook uw hulp goed gebruiken!
Wist u bijvoorbeeld dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? Door regelmatig
samen met uw kind naar de bibliotheek te gaan ervaren kinderen hoeveel keuze er is en zullen ze
daardoor ook leren wat hun voorkeur heeft qua lezen.
Wat betreft de activiteiten vanuit school kunnen we u alvast het volgende laten weten:
Met ingang van dit schooljaar zijn wij een dBoS school. Dit betekent dat wij vanuit de bibliotheek
ondersteuning kunnen krijgen bij de leesbevordering en dat er vanuit de bibliotheek diverse
activiteiten worden aangeboden m.b.t. leesbevordering.
Inmiddels is onder de teamleden en de kinderen van groep 5 t/m 8 een leesmonitor afgenomen. De
resultaten van deze monitor zullen ons richtlijnen en handvatten geven over waar we ons in zouden
kunnen ontwikkelen en welke veranderingen en/of activiteiten hiervoor nodig zijn. Mariska, de
moeder van Sverre en Thije, heeft de nodige ervaring in de bibliotheek. Zij zal ons gaan ondersteunen
bij diverse activiteiten. Zo gaan de kinderen van groep 3 donderdagmorgen 7 februari op bezoek bij
de bibliotheek.
Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft afgelopen vrijdag met elkaar vergaderd en zit vol met goede ideeën.
Vrijdagmiddag 15 februari organiseert de leerlingenraad “Boekhorst Talentenshow” voor de
kinderen van groep 5 t/m 8.
Op de deur van de lokalen hangt een inschrijflijst waarop kinderen kunnen aangeven mee te willen
doen en welk talent ze gaan laten zien.

De organisatie en presentatie van de middag is in handen van Liphania, Esmee Sterre, Amber,
Marise, Kaylin, Leco, Hailey en Ilse en vindt plaats in de grote zaal. Alle kinderen van groep 5 t/m 8
gaan die vrijdagmiddag kijken naar de Talentshow of natuurlijk meedoen!

Nieuws uit de bibliotheek – januari

De Nationale Voorleesdagen
Deze maand vinden de Nationale
Voorleesdagen plaats. Tijdens deze dagen
staat het voorlezen aan jonge kinderen
centraal.



Als ik een dinosaurus had – Gabby Dawnay & Alex Barrow (vertaald door Bette Westra)
(Querido Kinderboek)
 De kale boom – Tamara Bos en Barbara de Wolf (De Vier Windstreken)
 Dino’s bestaan niet – Mark Janssen (lemniscaat)
 Een huis voor Harry – Leo Timmers (Querido Kinderboek)
 Gulzige geit – Petr Horáček (Lemniscaat)
 Heb jij misschien Olifant gezien? – David Barrow (Gottmer)
 Ossip en de onverwachte reis – Annemarie van Haeringen (Leopold)
 Panda wil een vriendje – Jonny Lambert (Veltman)
 Plasman – Jaap Robben & Benjamin Leroy (Gottmer)
 Waar is Beer? – Emily Gravett (vertaald door Bette Westera) (Gottmer)
Kijk eens op www.denationalevoorleesdagen.nl
Elk jaar wordt uit een Prentenboeken Top Tien een Prentenboek van het Jaar gekozen. Het
Prentenboek van dit jaar is “Een huis voor Harry” geschreven en geïllustreerd door van Leo
Timmers.
Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem vraagt om tikkertje te
spelen. Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij
de weg terug naar huis?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.yoleo.nl

Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen!
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te
maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten.
Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen. Een soort karaoke
dus. Duizenden kinderen maken al met veel plezier gebruik van Yoleo.
Met een bibliotheekabonnement kun je vanaf begin januari 2019
helemaal gratis alle boeken in het assortiment van het online
leesprogramma lezen!
Heb je nog geen bieb-abonnement? Geen punt, voor kinderen tot 18
jaar is dit helemaal gratis! Bovendien is de bibliotheek alweer een jaar
boetevrij en is de uitleentermijn 4 weken!

