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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
MAART
Maandag 4 maart
Woensdag 6 maart
Donderdag 7 maart

Maandag 11 maart
Dinsdag 12 maart
Woensdag 13 maart

Donderdag 14 maart

Vrijdag 15 maart

Vergadering leerlingenraad met IdeK
Wieletjesdag
Juf Ingrid Post IB overleg
11.00-12.00 uur Groep 3 excursie naar ’t
Kiekhuus in Wolvega
Gastlessen Hunebedmuseum in alle
groepen
Groep 3 kunstenaar in de klas
Expeditie Comprix voor groep 7/8
Finale voorleeswedstrijd (Jasmijn groep 8)
19.45-21.00 uur Publiekscollege Comprix
Juf Anita Directieoverleg
Groep 3 Uurcultuur in de Dorpskerk te
Oosterwolde
Groep 4/7 en 8 geen gymnastiek
Fietsvaardigheden groep 6 en 8 FIETS MEE
12.30-13.45 uur Groep 1 excursie naar de
Hoolten Klinte in Appelscha
Volgende info
LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING
School dicht

Verjaardagen:
04-03 Helin groep 8
10-03 Sara groep 6
14-03 Elijah groep 5
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Wieletjesdag
Woensdag 6 maart is het weer wieletjesdag op MFS Zuid. Alle kinderen mogen in de ochtend- en
middagpauze met kleine wieletjes op het schoolplein spelen.
Ingaan en uitgaan van de school voor de kinderen van groep 6/7/8
Misschien heeft u het deze week al gehoord of gemerkt; we hebben met de kinderen van groep

6/7/8 afgesproken dat zij, mits ze rustig lopen, de uitgang bij Nijntje mogen gebruiken bij het naar
binnen gaan en verlaten van de school. Dit levert in elk geval bij de ingang voor de kinderen van
groep 3/4/5 meer rust op. Rond de meivakantie gaan we dit evalueren met alle partijen en nemen
dan een besluit voor het vervolg.
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!
Finale voorleeswedstrijd
Dinsdag 12 maart doet Jasmijn uit groep 8 mee aan de finale van de voorleeswedstrijd in de
bibliotheek van Oosterwolde. Jasmijn, we wensen je heel veel succes!
Project
Woensdag 27 februari hebben we met alle kinderen een start gemaakt met het project “Prehistorie”.
Druido de DruÏde heeft een bezoek aan de school gebracht en voerde voor de kinderen van groep 1
t/m 4 een toneelstuk op over de mammoetjagers. De voorstelling van de kinderen uit groep 5 t/m 8
ging over jagers, verzamelaars en de eerste boeren.
De komende weken zal het project in alle groepen centraal staan. Donderdag 7 maart krijgen alle
leerlingen een gastles van een medewerker van het Hunebedmuseum in de eigen groep.
Woensdag 20 maart, gelijktijdig met de Open Dag, sluiten we het project af.

Expeditie Comprix
Woensdag 20 maart staat onze Open Dag gepland. Dit is een open dag voor alle scholen van het
openbaar onderwijs, dus ook van Comprix.
Ook dit jaar hebben de scholen van Comprix Oosterwolde een verbindende activiteit georganiseerd.
Alle leerlingen uit groep 8 van de Comprix scholen gaan op Expeditie Comprix. Op elke school komt
een inschrijflijst te hangen waarop de leerlingen van groep 8 invullen op welke Comprix school ze
eens rondgeleid willen worden ( Buttinga, Toekan of Kampingerhof). We hebben gekozen voor
leerlingen uit groep 8 omdat deze leerlingen elkaar volgend schooljaar op het Stellingwerfcollege

tegen kunnen komen en zo elkaar alvast kunnen ontmoeten. Aan de hand van de inschrijflijst wordt
een indeling gemaakt en gaan de kinderen van groep 8 op maandag 11 maart van 12.45 tot 13.45 uur
kijken op Buttinga, Toekan of Kampingerhof. Ze worden daar ontvangen door de directeur van de
school en worden rondgeleid door kinderen uit groep 7. Ook onze groep 7 gaat een groep kinderen
van de andere 3 scholen rondleiden.
Op deze manier willen we Comprix scholen met elkaar verbinden, kinderen met elkaar kennis laten
maken en reclame voor elkaars scholen maken.
Vervoer project Veerkieker
Ook dit schooljaar gaan we met de kinderen op excursie in het kader van het project Veerkieker.
Groep 3 gaat donderdag 7 maart naar ’t Kiekhuus in Wolvega en zoekt nog chauffeurs.
We vertrekken om 10.20 uur en zijn rond 13.00 uur weer terug op school.
U kunt zich aanmelden bij juf Mieneke; mieneke@obsboekhorst.nl
Groep 1 gaat op donderdag 14 maart naar de Hoolten Klinte in Appelscha.
Ook zij hebben uw hulp nodig.
Het vertrek zal zijn om 12.10 uur en rond 14.00 uur zijn we weer terug op school.
Chauffeurs kunnen zich opgeven bij juf Ingrid vd Kolk of via ingridk@obsboekhorst.nl
ZONDER UW HULP KUNNEN DEZE EXCURSIES GEEN DOORGANG VINDEN.
Uitnodiging PUBLIEKSCOLLEGE Digitale toekomst van het onderwijs
Terra Wolvega & Comprix organiseren gezamenlijk wederom een Publiekscollege voor ouders,
leerkrachten maar ook voor overige belangstellenden.
Iedereen is welkom!
Digitale innovaties veranderen de manier waarop we leren en onderwijzen radicaal. Een
maatschappij die steeds verder digitaliseert, vraagt daarnaast om nieuwe kennis en vaardigheden.
Professor en ondernemer Deborah Nas verkent dit relatief onontgonnen terrein en schetst een
toekomst van een onderwijssector met een geheel ander gezicht.
De presentatie ‘Digitale toekomst van het onderwijs’ is een bron van inspiratie. Want begrijpen hoe
het onderwijs van de toekomst eruit kan zien, is een belangrijke stap in het verbeteren van ons
onderwijs.
Deborah Nas zal tevens stilstaan bij de vervangersproblematiek en toekomstige ontwikkelingen van
ICT binnen het onderwijs.
Wie, waar, wanneer?
Datum : 12 maart 2019
Locatie : obs Tuindorp, Grote Vuurvlinder 2, Wolvega
Tijden : 19:45uur inloop
20:00 uur welkom
21:00 uur afsluitend drankje
Kosten : geen
Deze avond wilt u toch niet missen? Schrijf u nu in en wees verzekerd van deelname!
Aanmelden kan via: bianka.vdberg@comprix.nl
Tot ziens op 12 maart a.s. op het Publiekscollege!

