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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
MAART
Vrijdag 15 maart
Maandag 18 maart

Woensdag 20 maart

Donderdag 21 maart
Vrijdag 22 maart

LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING
School dicht
Groep 4 Veerkieker: 10.45-12.15 uur Oudheidskamer
Wolvega
Groep 2 Veerkieker: 12.30-13.45 uur Fochteloërveen
8.30-9.00uur Inloop Afsluiting project PREHISTORIE
9.00-12.00 uur Open Dag
Groep 2 Veerkieker: 11.00-12.00 uur Dans in het speellokaal
Juf Albertina afwezig; juf Agnes in groep 6

Dinsdag 26 maart

EHBO examen groep 8
Juf Agnes afwezig; juf Alice in groep 6
Schoolverpleegkundige groep 7
Groep 4 Veerkieker: 11.00-12.00 uur Verhalenverteller in de
klas
19.30 uur MR vergadering

Woensdag 27 maart

Groep 8 Veerkieker: 11.00-11.30 uur Kunstenaar in de klas

Donderdag 28 maart

Terugkommoment oud-leerlingen groep 8
Volgende info met bijdrage groep 2

Maandag 25 maart

Verjaardagen:
16-03 Joëlla
groep 2
17-03 Sylvana
groep 7
19-03 Midyam
groep 6
24-03 Esmée
groep 5
27-03 Nando
groep 4
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Staking 15 maart
Het team van Obs Boekhorst staakt op 15 maart om druk te zetten op de politiek om meer te
investeren in het onderwijs en daarmee “de lerarentekorten en de werkdruk” tegen te gaan.
Vrijdag 15 maart wordt er dus geen les gegeven bij ons op school!
Finale voorleeswedstrijd
Jasmijn heeft afgelopen dinsdag meegedaan aan de finale van de voorleeswedstrijd in de bibliotheek.

Het voorlezen ging heel goed, maar Jasmijn is helaas niet door naar de volgende ronde. Jasmijn; we
zijn trots op je!
Open dag Woensdag 20 maart 2019
Woensdag 20 maart houden alle openbare scholen in Oosterwolde hun jaarlijkse
Open dag. Alle potentiele nieuwe ouders zijn dan van harte welkom om van 9.0012.00 uur langs te komen met hun peuter om de school in bedrijf te zien. (Zegt
het voort…)
Wij hebben die ochtend geen speciaal programma, maar geven les. Iets wat je
van een basisschool mag verwachten.
Voor alle ouders, opa`s en oma`s en andere belangstellenden zetten we van
8.30-9.00 uur de deuren open van alle groepen.
De kinderen gaan en blijven in de eigen klas terwijl u kunt bekijken waar de
kinderen aan werken of hebben gewerkt tijdens het project “Prehistorie”.
U bent van harte welkom!
Schoolreizen
De schoolreizen voor groep 1 t/m 8 zijn weer geboekt!
Hieronder staan de verschillende bestemmingen en de kosten.

Datum
Dinsdag
16 april
Vrijdag
17 mei
Vrijdag
17 mei
Woe t/m vrij
19-20-21 juni

Groepen
groep 1 t/m 3
groep 4,5,6
groep 7
groep 8

Waarheen
De Drentse Koe
Ruinerwolde
Dinoland Zwolle

Kosten
€ 25,-

Nemo
Amsterdam
Bakkeveen
Meerdaags kamp,
op de fiets

€ 30,-

€ 22,-

€ 50,-

We verzoeken u het bedrag van uw zoon(s)/dochter(s) binnen 21 dagen over te maken op
rekeningnummer NL41RABO0349 9108 12 op naam van Oudervereniging obs Boekhorst
o.v.v. naam (en) en groep(en) van uw zoon(s)/dochter(s).
De betaling van schoolreisgeld is noodzakelijk omdat de school noch de oudervereniging in
staat zijn bij te passen. Ouders/verzorgers met betaalproblemen kunnen terecht bij Stichting
Leergeld. (www.stichtingleergeld.nl).
Dit is iets wat u zelf moeten regelen!!
Ook kunt u altijd even voor vragen binnenlopen bij juf Anita.
Grote Rekendag woensdag 3 april
Woensdag 3 april is de Grote Rekendag. Op deze nationale dag staan in alle
groepen rekenactiviteiten centraal. Ook Obs Boekhorst doet hieraan mee.
Vanaf 8.30 uur zal er na een gezamenlijke opening, in alle groepen gerekend
worden. Het thema van de rekendag is dit jaar “uit verhouding”.
Op woensdagochtend 3 april is ook het schoolvoetbaltoernooi voor de
kinderen uit groep 5 en 6. De kinderen die niet meedoen aan het toernooi

komen gewoon naar school en doen mee aan de activiteiten van groep 4 of
groep 7.
`s Middags doen ze vervolgens mee met de rekenactiviteit van hun eigen
groep .
De groepen 1 t/m 4 en 7/8 starten deze dag gezamenlijk met een modeshow. De kinderen mogen uit
verhouding verkleed op school komen. Denk daarbij aan een grote bril, een broek wat kort /lang
is,etc. Wilt u hier alvast over nadenken?
Vriendelijke groet,
Meester Nico en Juf Ingrid
Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 3 april is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor groep 7/8 op de DIO velden. Dit jaar
doen wij ook mee met groep 5/6. In totaal doen we met 6 teams mee!
Voor de kinderen van groep 5/6 is het voetbaltoernooi `s ochtends (onder schooltijd). In de klassen is
geïnventariseerd welke kinderen mee willen doen en er wordt ook al volop getraind. Voor de
kinderen van groep 7/8 is het toernooi op woensdagmiddag.
Zodra we het programma ontvangen zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Coaches en
scheidsrechters zijn geregeld, maar supporters zijn natuurlijk van harte welkom!
Schoolkorfbaltoernooi
Woensdag 22 mei vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats voor groep 3 t/m 8 , dit jaar in
Donkerbroek. Het duurt nog even voor het zover is, maar alle groepen spelen ook dit jaar in 4-tallen
tegen elkaar, dat zal voor onze school nogal wat teams gaan opleveren. We zijn daarom op zoek naar
coaches en scheidsrechters voor 22 mei. Ook zal er een beroep op u worden gedaan i.v.m. het
vervoer van en naar Donkerbroek. U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Lisette
lisette@obsboekhorst.nl
Groep 1 en 2

Wij merken dat het weer de laatste tijd wat tegen zit. Er valt heel veel regen. Toch proberen wij om
naar buiten te gaan. Het kan best gebeuren doordat uw zoon of dochter in de plassen springt hun
kleren nat worden. Misschien is het handig om laarzen aan ter trekken of mee te geven. Wij kunnen
niet altijd voorkomen dat ze toch in de plas springen. Zijn de kleren te nat, dan vervangen wij deze
kleren door droge aan te trekken. Wilt u uw zoon/ dochter graag droge kleren meegeven.
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet,
Meester Nico en Juf Ingrid

Nieuws uit de bibliotheek – maart
Superboek
Lezen is leuk. Maar voor kinderen met een leesproblemen is lezen vooral
moeilijk. Superboek helpt je daarbij! Ben je onder de 18 jaar en vind je lezen
moeilijk? Word dan nu gratis lid van Passend Lezen! Je krijgt dan onbeperkt toegang tot Superboek.
Voor meer informatie ga naar: http://www.passendlezen.nl

Lente! Het mooie weer komt eraan! En bij dat mooie weer horen mooie, nieuwe
boeken.
Groep 1-2 Wolfje wil naar huis Rachel Bright, Jim FieldT
Tijdens een lange trektocht heeft de kleine Wolfje moeite om de wolvenroedel bij te
houden. Dan komen ze in een sneeuwstorm terecht en raakt Wolfje de roedel kwijt.
Gelukkig blijken er allerlei dieren klaar te staan om hem te helpen. Groot prentenboek
met sfeervolle, meeslepende tekeningen in winterse kleuren.

Groep 3-4 De Magische Metronoom Jeroen van Berckum
Sofie koopt voor pianoles een magische metronoom bij meneer Musi Mago. Als ze de
metronoom gebruikt, reist ze naar de tijd van componist Mozart. Ze besluit Mozart mee
terug te nemen naar haar tijd, om haar te helpen bij haar spreekbeurt.

Groep 5-6 Kapitein Klungel Corien Oranje
Het cuiseschip waar Farouk en zijn vriendin Nina op wonen doet mee aan een tv-show.
Ze moeten als eerste de Dolfijnenbaai bereiken. Maar kunnen ze winnen van De
Goudvinger, het beste cruisschip van de wereld? En wie saboteert de wedstrijd?

Groep 7-8 Spreek je chocola? Cas Lester
Als Jaz in de brugklas zit, komt Nadima bij haar in de klas. Nadima is gevlucht uit Syrië en
spreekt de Engelse taal nog niet goed. Jaz voelt direct een klik en besluit zich over
Nadima te ontfermen.

