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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
April
12

KONINGSSPELEN tot 12.00 uur inclusief KONINGSONTBIJT/ `s middags vrij!
Groep 2 t/m 8 : BORD/BEKER en BESTEK MEE!!
Juf Agnes cursus; juf Albertina groep 6. Meester Nico cursus; juf Martha groep 2

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
Groep 6/ Groep 7 en Groep 8 naar de bibliotheek

18

Juf Albertina cursusdag; juf Alice in groep 6
Paaslunch georganiseerd door de OV
BORD/BEKER/BESTEK mee!

19

Goede Vrijdag; school dicht

22

2e Paasdag; school dicht

23

Schoolarts op school voor leerlingen groep 2 dag 2

24

Groep 5 naar de bibliotheek

25

Info met bijdrage groep 4

26

Laatste keer schoolzwemmen voor groep 2/3
13.30 uur vergadering leerlingenraad
Groep 7/8 Anne Frankles

27

KONINGSDAG; Meivakantie t/m zondag 5 mei

MEI
6

Weer naar school

7

Schoolarts op school voor leerlingen groep 2 dag 3

8

Groep 8 gastles project kunststof

9

Volgende info
Verkeersflits voor groep 1 t/m 8
19.30 uur OV vergadering

14

Juf Ingrid vd K afwezig; juf Sophia groep 1
19.30 uur MR vergadering

15

Groep 7 gastles project kunststof
Groep 8 Veerkieker excursie Fredericksoord

16

Geen gym voor groep 3/4/7/8. Sporthal bezet i.v.m. vaccinaties

Groep 1 op excursie naar de boerderij
Groep 7 oefenen route praktisch verkeersexamen FIETS MEE
17

Schoolreis groep 4 t/m 6 naar Dinoland Zwolle
Schoolreis groep 7 naar Amsterdam
Groep 8 Veerkieker. Kunstenaar in de klas

22

Juf Anita afwezig i.v.m. studie2daagse directies Comprix
Praktisch verkeersexamen groep 7
Schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 8
Regionale finaleronde schoolvoetbaltoernooi meisjes groep 5

23

Juf Anita afwezig i.v.m. studie2daagse directies Comprix
Groep 2 op excursie naar de boerderij
Volgende info met bijdrage groep 5

Verjaardagen:
14-04 Deuwli
groep 5
15-04 Kaylinn
groep 7
17-04 Fayen
groep 2
22-04 Tessa
groep 7
24-04 Noa-Lynn
groep 3
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Terugblik
Vorige week was een goed gevulde week voor alle kinderen van Obs Boekhorst. Zo was er dinsdag de
buitenlesdag waarop er in de buitenlucht les werd gegeven. Woensdag werd er de hele dag gerekend
tijdens de rekendag, was het wieletjesdag en werd er gevoetbald door kinderen van groep 5 t/m 8.
Aan de rekendag deden we voor het eerst mee, kinderen en leerkrachten waren enthousiast, dus
voor herhaling vatbaar. Bij de kleuters hebben ouders meegeholpen bij het circuit, waarvoor onze
hartelijke dank!
De voetballers en voetbalsters hebben allemaal goed hun best gedaan. Uiteindelijk sleepten de
Boekhorstteams 3 bekers in de wacht, een hele mooie prestatie. Het team van de meisjes uit groep 5
mag door de overwinning mee doen aan de regionale finaleronde van het schoolvoetbaltoernooi op
22 mei. Het trainen hiervoor is al gestart!
Tijdens het toernooi hebben diverse ouders zich voor de school ingezet door te fietsen/coachen
en/of supporteren, ook hiervoor bedankt!
Schoolfruit
Volgende week dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april zijn de laatste dagen van het
schoolfruit.
Met ingang van dinsdag 23 april gaan we er vanuit dat iedereen zelf weer fruit meeneemt naar
school.
Evaluatie continurooster
Bij de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep kwam het continurooster en de daarbij behorende
pauzes aan de orde.
Binnen het team hebben wij gesproken over onze ervaringen met betrekking tot het continurooster.
We zijn als team overwegend positief; we ervaren meer rust en structuur en kunnen na de pauzes
weer vlot verder met ons lesprogramma. Daarnaast hebben leerkrachten na schooltijd meer tijd om
voor andere schoolwerkzaamheden.
Wat betreft de pauzes merken we dat deze nogal eens nodig hebben voor het oplossen van een
conflict of het afhandelen van telefoontjes.

Daarnaast vragen wij ouders om de kinderen een gezond 10 uurtje en brood mee te geven voor de
lunch. De laatste tijd zien we regelmatige “ongezonde” keuzes voorbij komen.
Tijdens de klankbordbijeenkomst is de duur van de middagpauze, het tv kijken tijdens het eten en
het gebruik van de koelkast aan de orde geweest. Ouders ervaren de tijd om te eten en te drinken als
kort. School mag de middagpauze langer maken dan een half uur, maar moet wel voldoen aan de
uren lestijd, dat zou betekenen dat de school ook later uit is. Dat was volgens de aanwezige ouders
niet de bedoeling.
Er staat een koelkast in de hoek bij het lokaal van groep 4, deze kan gebruikt worden om
bijvoorbeeld zuivel in te zetten.
Op dit moment staat de koelkast niet aan, mocht dit nodig zijn omdat de koelkast weer gebruikt gaat
worden, geef ons dan even een seintje.
Als team hebben we afgesproken dat er tijdens de middagpauze geen tv wordt gekeken. We willen
dit moment gebruiken als rustmoment en eventueel voor sociale interactie.
Paaslunch
Donderdagmiddag 18 april regelt de OV een paaslunch voor alle kinderen. De kinderen hoeven voor
tussen de middag geen eten en drinken mee te nemen!
Wel is het de bedoeling dat de kinderen hun eigen bord, beker en bestek (voorzien van naam)
meenemen naar school op donderdag 18 april.
Besteksetjes zijn nog steeds voor € 1,- te koop. Hiervoor kunt u juf Anita benaderen.
Praktisch Verkeersexamen groep 7
Op woensdag 22 mei doen de kinderen van groep 7 mee aan het praktisch Verkeersexamen. Hierbij
hebben wij hulp nodig voor het bemannen van de controleposten langs de route.
Wij zoeken 2 ouders die namens onze school op 22 mei, van 8.15 uur tot ongeveer 11.00 uur, een
controlepost willen bemannen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Desy. We willen dit voor de
meivakantie rond hebben, dus wacht niet te lang! Een mailtje naar desy@obboekhorst.nl is
voldoende.
Op donderdag 16 mei gaan we met groep 7 de route alvast een keer verkennen, deze dag moeten de
kinderen dus hun fiets meenemen naar school! Mocht u zelf al eerder willen oefenen met uw
kind(eren) dan kan dat ook. De kinderen van groep 7 krijgen vandaag de route op papier mee naar
huis.

