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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
MEI
12

Moederdag

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 Frederiksoord
Groep 8 uitslag IEP toets

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 in Donkerbroek
Regionale finaleronde schoolvoetbaltoernooi meisjes groep 5

23

Juf Anita afwezig i.v.m. studie2daagse directies Comprix
Groep 2 op excursie naar de boerderij

24

Juf Mieneke afwezig; juf Dorieth in groep 3
Volgende info met bijdrage groep 5

27

Begin toetsweken CITO LOVS

30

HEMELVAART: School dicht

31

VRIJ: School dicht

JUNI
3

Juf Ingrid vd K afwezig; juf Sophia in groep 1
Juf Albertina afwezig; juf Agnes in groep 6

5

Wieletjesdag
Groep 8 gastles SCALA
Rode Loper Run

6

Info met bijdrage groep 6

10

2e Pinksterdag; school dicht

11

Studiedag team; school dicht

12

Margedag; school dicht

13

Groep 7 excursie Veerkieker. Vlechtmuseum Noordwolde

14

Juf Mieneke afwezig; juf Alice in groep 3

Verjaardagen:
19-05 Luca
groep 3
21-05 Kièro
groep 3
Arjen
groep 7
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
De meivakantie ligt alweer achter ons. In de vakantie is er in school druk gewerkt. Zo zijn de trappen
gelakt en van een nieuwe antislipstrip voorzien. Ook zijn er bij de ingangen van het gebouw nieuwe
schoonloopmatten gelegd. Het ziet er weer tip top uit!
De verkeersflits van vandaag was een groot succes. Het weer werkte mee en we hebben hulp gehad
van diverse vrijwilligers, hiervoor onze hartelijk dank!
Amal Fernando en juf Sophia hebben deze ochtend als verkeerscommissie prima georganiseerd.
Namens alle kinderen bedankt!
Woensdag 22 mei is een sportieve dag; ons meisjesvoetbalteam uit groep 5 doet dan mee een de
regionale voorronde van het schoolvoetbaltoernooi én voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 staat het
schoolkorfbaltoernooi op het programma.
Het programmaboekje van het schoolkorfbaltoernooi is vandaag binnen gekomen, juf Lisette en juf
Sophia zullen zich z.s.m. buigen over de teamindeling en het vervoersschema. Zodra dit bekend is
zullen we dit met u communiceren.
We zijn nog wel op zoek naar coaches voor dit toernooi. U kunt zich aanmelden bij
lisette@obsboekhorst.nl
Groep 3/4 speelt van 13:00 - 15:00 uur, de groepen 5/6 en 7/8 spelen van 15:00 - 17:00 uur.
Verkiezing MR
De ingevulde stembiljetten voor de verkiezingen van de MR kunnen ingeleverd worden t/m dinsdag
14 mei 15.00 uur. De stembus staat op de gang tussen het lokaal van groep 1 en 2 in.
Praktisch Verkeersexamen groep 7
Op woensdag 22 mei doen de kinderen van groep 7 mee aan het praktisch Verkeersexamen.
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!
Rode Loper Run
Deze week krijgen de kinderen van alle groepen weer een inschrijfformulier mee voor de Rode Loper
Run in Oosterwolde. Deze vindt plaats op woensdag 5 juni. De kosten van deelname bedragen € 2,50.
Als uw kind(eren) wil(len) deelnemen aan deze Run, dan moet het inschrijfformulier (+ geld) vóór 20
mei ingeleverd zijn bij de groepsleerkracht.

Van Daan uit groep 4 hebben de kleuters autootjes
gekregen om op school mee te spelen.
Bedankt Daan!

