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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
Maart
29

Gastles Rabobank groep 6 en groep 8 ivm “Week van het geld”

APRIL
1

Start snuffelstage Wynanda Post (in groep 1) en Vera keuter (in groep 2)

2

BUITENLESDAG op Obs Boekhorst
Groep 4 naar de bibliotheek/ Groep 7 voorstelling Uur Cultuur op school

3

Juf Ingrid vd K werkt voor juf Sophia
REKENDAG en WIELETJESDAG
Schoolvoetbaltoernooi groep 5/6 en groep 7/8 (FIETS!)

4

Groep 7 Theoretisch verkeersexamen
Groep 4 op excursie naar de boerderij

9

Gastles korfbal voor groep 3/5/7
Schoolarts op school voor leerlingen groep 2 dag 1

10

Juf Anita directieoverleg

11

Info met bijdrage groep 3
Groep 6 op excursie naar de boerderij

12

KONINGSSPELEN tot 12.00 uur inclusief KONINGSONTBIJT

15

Laatste week schoolfruit
Groep 8 Veerkieker; kunstenaar in de klas
19.30 uur Klankbordgroep ouders

16

IEP Eindtoets groep 8 dag 1
Schoolreis groep 1/2/3
Gastles korfbal groep 4/6/8
Himmelwike groep 6 vanaf 12.15 uur

17

IEP Eindtoets groep 8 dag 2

18

Paaslunch

19

Goede Vrijdag; school dicht

22

2e Paasdag; school dicht

23

Schoolarts op school voor leerlingen groep 2 dag 2

25

Info met bijdrage groep 4

26

Laatste keer schoolzwemmen voor groep 2/3
13.30 uur vergadering leerlingenraad

27

KONINGSDAG; Meivakantie t/m maandag 5 mei

MEI
6

Weer naar school

Verjaardagen:
30-03 Sven
groep 3
01-04 Eva
groep 6
03-04 Sylena
groep 5
Elin
groep 2
05-04 Jory
groep 7
11-04 Ranswara
groep 6
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LeerlingVolgSysteem voor NCO
Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek.
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen
vast. Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg)
en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs.
Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit
betreft resultaten van taal-en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.
Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en
andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze
school en in heel Nederland.
Onze school gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal
Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS pseudonimiseert de gegevens en
stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).
Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in
openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar
afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde
omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het
CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.
Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de
gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er dan voor
dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek Scholen mogen gegevens over taal en
rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat
deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Onder bijzondere
persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over gezondheid.
Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, ondermeer dat
ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde.
Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren
aan het CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.
Schoolreizen (herhaling)
De schoolreizen voor groep 1 t/m 8 zijn weer geboekt!
Hieronder staan de verschillende bestemmingen en de JUISTE kosten.

Datum
Dinsdag
16 april
Vrijdag
17 mei
Vrijdag

Groepen
groep 1 t/m 3

Kosten
€ 22,-

groep 4,5,6

Waarheen
De Drentse Koe
Ruinerwolde
Dinoland Zwolle

groep 7

Nemo

€ 30,-

€ 25,-

17 mei
Woe t/m vrij
19-20-21 juni

groep 8

Amsterdam
Bakkeveen
Meerdaags kamp,
op de fiets

€ 50,-

We verzoeken u het bedrag van uw zoon(s)/dochter(s) uiterlijk 10 april 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.
Buitenlesdag dinsdag 2 april
Dinsdag 2 april is het nationale buitenlesdag in Nederland. Op deze dag geven leerkrachten in heel
Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog
eens heel leuk!
Alle groepen van Obs Boekhorst zullen, als het weer tenminste een beetje meewerkt, in elk geval 1
les buiten krijgen gegeven door de eigen leerkracht. We zijn benieuwd naar het enthousiasme van de
kinderen en de leerkrachten!
Uurcultuur groep 7
De kinderen van groep 7 gaan dinsdagmiddag 2 april kijken naar de voorstelling “Jongen en Yo”. Deze
wordt opgevoerd in de grote zaal van MFS Zuid.
Het belooft een bijzondere muzikale voorstelling te worden.
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 op de velden van JVO. In totaal doen
we met 6 teams mee!
Voor de kinderen van groep 5/6 is het voetbaltoernooi `s ochtends (onder schooltijd). Voor de
kinderen van groep 7/8 is het toernooi op woensdagmiddag.
Let op:
* De voetballende kinderen krijgen deze week het wedstrijdschema en de teamindeling op papier
mee naar huis. (KIJK IN DE TAS VAN UW KIND)EREN))
* De voetballende kinderen en de coaches van groep 5 en 6 worden om 8.30 uur in de sportkleding
en op de fiets op het voetbalveld van JVO (DIO kant) verwacht. Wij gaan er vanuit dat de ouders
zorgen dat de kinderen op tijd zijn.
Juf Albertina en juf Esther zijn ook om 8.30 uur op het voetbalveld om de kinderen samen met de
coaches op te vangen.
Na de prijsuitreiking gaan de kinderen onder begeleiding van de leerkrachten op de fiets terug naar
school en hebben ze na het eten enkele rekenactiviteiten in het kader van de Rekendag.
* De niet-voetballende kinderen uit groep 5 en 6 gaan woensdagochtend gewoon naar school! Zij
doen `s ochtends mee aan de activiteiten van de Rekendag in groep 4 of groep 7.
* De voetballende kinderen van groep 7 en 8 worden op 3 april op de fiets op school verwacht. Na de
activiteiten in het kader van de Rekendag en de lunch gaan de kinderen olv de leerkrachten op de
fiets naar het voetbalveld van JVO.
De coaches van groep 7/8 worden om 12.45 uur op het voetbalveld verwacht.
Na afloop van de prijsuitreiking mogen de kinderen op eigen gelegenheid naar huis.
* De niet-voetballende kinderen uit groep 7 en 8 zijn woensdagmiddag 3 april gewoon op school en
krijgen les van juf Alice.
Dinsdag 2 april krijgen de voetballers een schoolshirt uitgereikt, deze mag donderdag 4 april
ongewassen ingeleverd worden op school.
WE WENSEN ALLE KINDEREN, COACHES EN SUPPORTERS EEN GEZELLIGE EN SPORTIEVE OCHTEND
OF MIDDAG TOE!
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
De IEP Eindtoets: eindtoets voor uw kind in groep 8
Binnenkort wordt er bij de leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets afgenomen. Deze eindtoets meet
de taal- en rekenvaardigheid van uw kind na het doorlopen van de basisschool. De eindtoets wordt in
april afgenomen. De uitslag van de eindtoets is naast het schooladvies van de leerkracht adhv de
Plaatsingswijzer, een tweede, objectief gegeven die dit schooladvies moet bevestigen. Bij een hoger
advies dan het advies van de leerkracht, zal er een heroverweging plaatsvinden. Bij een lagere score
blijft het advies van de leerkracht groep 8 staan.
De IEP Eindtoets wordt afgenomen op 16 en 17 april 2019, op 2 ochtenden van elk maximaal 2 uur.
De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die zodanig is samengesteld dat alle leerlingen worden
uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal en rekenen. De onderdelen
lezen, taalverzorging en rekenen worden getoetst. De IEP Eindtoets start met makkelijke opgaven,
die oplopen in niveau. Er wordt voor gezorgd dat uw kind zich volledig kan concentreren op de toets.
Uw kind mag in de boekjes schrijven en hoeft dus niet met verschillende opdrachtenboekjes en
antwoordformulieren te werken. Voor kinderen met dyslexie is er een aangepaste versie. Taal is geen

struikelblok bij rekenen. Bij het maken van de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan de
formulering van de opgaven. De vragen bij rekenen zijn zo opgebouwd dat kinderen die meer moeite
met taal hebben, niet struikelen over de vraagstelling. Elk overbodig detail is weggelaten, de
vraagstelling is kort en bondig en de antwoordalternatieven zijn op eenzelfde manier opgebouwd.
Wieletjesdag
Woensdag 3 april is het tussen het rekenen door ook nog wieletjesdag.
Dit betekent dat er in de kleine en grote pauze op kleine wieletjes gespeeld mag worden op het
plein.
Snuffelstages
De komende periode komen er weer diverse mensen bij ons snuffelen om kennis te maken met het
vak leerkracht basisonderwijs:
Agnes Papjes (moeder van Luna uit groep 1) loopt donderdag 28 maart ter oriëntatie een dag met
ons mee.
Wynanda Post, oud leerling van onze school, loopt vanuit het Stellingwerf College stage van 1 t/m 17
april in groep 1 bij juf Sophia en juf Ingrid.
Vera Keuter, leerling van het Terra Collega, loopt van 1 t/m 18 april stage in groep 2 bij meester Nico
en juf Carola.
NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING
Beste mede-ouders,
Zoals jullie misschien wel in de media en in een eerdere nieuwsbrief hebben gelezen, zijn
de opbrengsten die wij per 1 januari voor het oud papier ontvangen verlaagd en worden
deze het komende jaar nihil.
Van deze oud papier-opbrengsten betaalde OBS Boekhorst de activiteiten die niet tot het
gewone lesprogramma behoren en niet betaald worden door het Ministerie van
Onderwijs. Zoals schoolzwemmen, -voetbal en -korfbal, Sinterklaas, Paaslunch,
Koningsspelen, musical groep 8 en laatste schooldag.
Voor dit schooljaar kunnen we deze activiteiten nog betalen van de reserves, maar we onderzoeken
de mogelijkheden voor volgende schooljaren. Hierbij moeten we ook aan een ouderbijdrage denken.
Met vriendelijke groet,
De Oudervereniging

