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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
FEBRUARI
Maandag 11 februari

Dinsdag 12 februari
Donderdag 14 februari
Vrijdag 15 februari

Schoolarts groep 7
Rapport mee naar huis
19.30 uur Klankbordgroep ouders
Regionale voorronde voorleeswedstrijd
15.00-17.00 uur en 18.00-20.00 uur
Rapportgesprekken
Geen gym. Sporthal bezet i.v.m. vaccinacties
15.00-17.30 uur Rapportgesprekken
Juf Mieneke cursus, juf Dorieth in groep 3

Zaterdag 16 t/m zondag 24
februari
Woensdag 27 februari

VOORJAARSVAKANTIE

Donderdag 28 februari

Volgende info

Opening project “Pre-historie”

Verjaardagen:
08-02 Thijn groep 3
09-02 Sverre groep 6
11-02 Bissan groep 2
12-02 Bianca groep 3
15-02 Aldis groep 7
24-02 Leco groep 7
Amy groep 6
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Klankbordgroep ouders
Maandag 11 februari komt de klankbordgroep ouders voor de 2e keer bij elkaar.
Onderwerp van gesprek zal o.a. zijn de sfeer op school, veiligheid op het plein, sociale media/
digitalisering op school en het continurooster. We houden u op de hoogte.
Honden
In de schoolgids staat geschreven dat honden niet toegestaan zijn op het plein.
Wij constateren dat deze afspraak waarschijnlijk niet bij iedereen bekend is en
willen u er hierbij graag op attenderen.
Sommige kinderen zijn bang voor honden en voelen zich daardoor niet veilig,
daarnaast is een schoolplein niet een geschikte plaats om honden mee naar
toe te nemen. Wij rekenen op uw begrip.

Start schooldag
Onze lessen starten om 8.30 uur. Voor de kinderen is het heel vervelend om te laat binnen te komen.
Wij willen kind(eren) zo goed mogelijk onderwijs geven. Daarvoor is een rustige start van de dag
nodig voor alle kinderen.
Wij merken dat er een aantal kinderen extreem vroeg op school zijn maar ook een gedeelte wat erg
laat op school komt. Zij missen daardoor de start met de groep en de les.
De inloop bij groep 1 en 2 is van 8:15 tot 8:30 uur.
We vinden het erg fijn dat het grootste deel van onze kinderen op tijd op school komt!
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. Vorige week hebben de kinderen het rooster op papier in de
tas meegekregen. 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!
Bibliotheek op school
Dinsdag 5 februari hebben juf Anja van In de Kring en juf Anita een handtekening onder het contract
‘dBOS: De bibliotheek op school’ gezet. We zijn er al mee van start gegaan, maar nu wordt het ook
officieel. Er is d.m.v. vragenlijsten een beginsituatie vastgesteld o.a. over ‘leesmotivatie,
leesfrequentie en informatieverwerking’. Na 3 jaar gaan we kijken of door de activiteiten die worden
ingezet, dit ook sterker is geworden.
Ter bevordering van lezen willen wij het volgende onder de aandacht brengen:
Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te
laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke
organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker voor een
klein bedrag beschikbaar te maken. Dit jaar zijn de titels Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman
en Kikker is Kikker van Max Velthuijs.
Vanaf 8 februari ligt het boek “Kruistocht in spijkerbroek” voor € 2,50 in de boekhandel en vanaf 5
april ligt het prentenboek “Kikker is kikker” in de boekhandel.
Staking 15 maart
In maart staat er een Actieweek gepland voor meer
investeringen in het onderwijs. De actieweek wordt afgesloten
met een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart.
Het is de eerste keer dat leerkrachten op alle onderwijsniveaus
op dezelfde dag staken. Met de actie hopen de bonden druk te
zetten op de politiek om meer te investeren in het onderwijs
en daarmee “de lerarentekorten en de werkdruk” tegen te
gaan.

Het team van Obs Boekhorst staat achter deze staking en zal deelnemen aan de landelijke
stakingsdag voor het onderwijs. Vrijdag 15 maart wordt er dus geen les gegeven bij ons op school!
Schoolleiders voeren deze week actie door bij ziekte geen vervanging te regelen en de kinderen naar
huis te sturen. Hieraan doet onze school NIET mee.

Vakantieregeling
We zijn er op geattendeerd dat in de info op onze schoolkalender de foutieve vakantieregeling staat.
Daarom voor alle duidelijkheid de vakantieregeling zoals deze bij ons op school gehanteerd wordt:
Voorjaarsvakantie

16 februari tot en met 24 februari 2019

Goede Vrijdag/ 2e paasdag

Vrijdag 19 april en maandag 22 april 2019

Meivakantie

27 april tot en met 5 mei 2019

Hemelvaart

Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019

2e Pinksterdag

Maandag 10 juni 2019

Zomervakantie 2019

13 juli tot en met 25 augustus 2019

We gaan ervan uit, dat u met het maken van vakantieplannen met dit schema rekening houdt.
Mediatoren
De kinderen van groep 7 en Damiën, Maud, Helin en Rutger uit groep 8 hebben de
mediatorentraining gevolgd.
Na de voorjaarsvakantie gaan zij om toerbeurt deze rol vervullen op het plein in de pauzes. De
pleinwacht blijft eindverantwoordelijke voor wat er op het plein gebeurt, maar de mediatoren gaan
hierbij ondersteunen. Zo kunnen zij ook gevraagd worden om een conflict op te lossen samen met de
kinderen. Dit gaan ze altijd met z`n tweeën doen en wordt regelmatig geëvalueerd.
Woensdag 13 februari worden de mediatoren geïntroduceerd bij de kinderen van groep 3 t/m 8
zodat zij weten wie ze kunnen benaderen bij het oplossen van een conflict. De poster met daarop de
foto`s van de mediatoren komt bij de deur van het gymlokaal te hangen met daarbij het rooster wie
er op die dag “dienst” heeft.
De mediatoren zijn getraind door “onze” trainster van de Vreedzame School en zullen begeleid
worden door juf Desy en juf Anita. Wij hebben alle vertrouwen in onze mediatoren!
Regionale voorronde voorleeswedstrijd
Maandag 11 februari doet Jasmijn uit groep 8 mee aan de regionale voorronde van de
voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Oosterwolde.
Jasmijn, we wensen je heel veel succes!
Nieuws uit de MR
Simone Posma is dit jaar aftredend en niet-herkiesbaar. De MR is dus op zoek naar een nieuw lid
voor de oudergeleding!
Heeft u interesse of wilt u meer informatie over wat de MR allemaal doet dan kunt u zich wenden tot
Marian Rosema ( moeder Emma en Sarah groep 5), Marianne Vochteloo ( moeder Aimee groep 4) of
Desy, Esther of Lisette. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 1 maart.

