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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
MEI
27

Begin toetsweken CITO LOVS
Vioolles groep 1
Juf Anita `s middags afwezig

30

HEMELVAART: School dicht

31

VRIJ: School dicht

JUNI
3

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

5

Wieletjesdag
Groep 8 gastles SCALA
Rode Loper Run
Schoolfoto

6

Schoolfoto
Info met bijdrage groep 6

7

Schoolfoto
Vioolles groep 2/ Vioolles groep 3

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
Vioolles groep 2 /Vioolles groep 3
Groep 5 excursie Oudeheidskamer Wolvega

17

Meester Marko `s ochtends afwezig, Juf Agnes in groep 8
Vioolles groep 3
Klankbordbijeenkomst ouders

18

Groep 5 Veerkieker; verhalenverteller in de klas
19.30 uur MR vergadering

19

Groep 8 op schoolkamp (Marko en Ingrid P afwezig)

20

Groep 8 op schoolkamp (Marko, Ingrid P en Anita afwezig)
Volgende info met bijdrage groep 7

21

Groep 8 schoolkamp (Marko en Anita afwezig)
Juf Mieneke cursus; juf Dorieth in groep 3
Vioolles groep 3

24

RAPPORT MEE
19.15 uur Groep 8 en ouders kennismaking op het Stellingwerfcollege

Verjaardagen:
25-05 Sylvan
26-05 Amber
28-05 Dandenn
29-05 Ryan

groep 1
groep 6
groep 3
groep 7

01-06 Thije
groep 4
02-06 Rojin
groep 2
04-06 Silvan
groep 1
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Op sportief gebied is er momenteel van alles te beleven.
Ons meisjes voetbalteam is zonder te hoeven voetballen door naar de districtsfinale op woensdag 5
juni in Jubbega. Spannend hoor!
Woensdagmiddag vond onder prima omstandigheden het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats in
Donkerbroek. Onze school kwam prima voor de dag, in de mooie nieuwe schoolshirts en mocht ook
nog 2 prijzen in ontvangst nemen. Vandaag zijn alle deelnemende kinderen in het zonnetje gezet.
Volgende week worden de startnummers voor de kinderen die deelnemen aan de Rode
Loper Run uitgedeeld. Deze moeten op de buik van de schoolshirts worden gespeld.
We zijn natuurlijk zeer zuinig op onze nieuwe shirts, wilt u daarom er op toezien dat
de nummers door middel van het openmaken van de speldjes worden verwijderd!!
Woensdag 5 juni is het weer wieletjesdag. De kinderen mogen dan in de ochtend- en
middagpauze met kleine wielen op het schoolplein spelen.
Nieuws uit de MR
Tot en met dinsdag 14 mei jl. 15.00 uur konden ingevulde stembiljetten in de daarvoor bestemde
stembus worden ingeleverd. Voorafgaand aan de MR-vergadering van 14 mei zijn alle stemmen
geteld. Circa 50% van de verzonden stembriefjes zijn ingevuld retour ontvangen. De twee personen
die vanaf komend schooljaar namens de ouders in de MR zullen plaatsnemen zijn: Patrick de Vries en
Miguel Alvares!
Nieuws uit de OV
De OV is de oudervereniging van onze school. Alle ouders met kinderen op onze school zijn
automatisch lid van de OV. In het bestuur van de OV zitten een aantal ouders waaronder een
voorzitter, penningmeester, secretaris en leden.
De OV regelt en verzorgt en betaalt onder anderen Schoolontbijt, Sintcadeautjes t/m groep 4,
Kerstviering op school, Paaslunch . Ook het schoolzwemmen wordt door de OV bekostigd.
Al deze dingen hebben we altijd kunnen bekostigen met de inkomsten uit het oud papier. Zoals u
wellicht heeft kunnen lezen in meerdere media en in een vorige info zijn deze inkomsten bijna geheel
weggevallen en volgend jaar helemaal. De OV hecht echter grote waarde aan het voortzetten van het
schoolzwemmen, vandaar dat wij hebben besloten voor het komende schooljaar het
schoolzwemmen vanuit de reserves te betalen. Dit is echter geen structurele oplossing. We zullen
komend schooljaar proberen om voldoende inkomsten te verkrijgen om het schoolzwemmen voort
te kunnen blijven zetten.
Het bestuur van de OV kan dan ook helaas niet anders dan komende schooljaar een vrijwillige
ouderbijdrage gaan vragen. Wel is de OV nog druk bezig met het zoeken naar andere bronnen van
inkomsten om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Het vragen van een vrijwillige
ouderbijdrage kunnen en mogen wij niet zomaar doen. Hiervoor is een algemene leden vergadering

nodig. Deze gaat plaatsvinden op 16 september 2019 en begint dan om 19.30 uur. Schrijf deze datum
alvast op de agenda. Het voorstel vanuit het bestuur is een bijdrage van 20 euro per jaar per kind.
Aangezien er na de algemene leden vergadering 5 bestuursleden stoppen zijn wij op zoek naar een
aantal nieuwe mensen om hen te vervangen.
Lijkt het je leuk om iets te betekenen voor de school en als belangrijkste voor de kinderen geef je dan
op als nieuw bestuurslid dat kan via ovdeboekhorst@gmail.com , Je mag ook een mailtje sturen naar
school.
Luizencontrole
Het luizenopsporingsteam heeft versterking nodig! Als u het luizenopsporingsteam wilt komen
versterken laat het dan even weten door te bellen of mailen met directie@obsboekhorst.nl
In principe vindt er elke 2e maandag na een vakantie een reguliere luizencontrole plaats.
Schoolfoto`s
Marianne Vochteloo (moeder Aimee groep 4) en Sophie Herder (moeder Keano groep 3 en Nikisha
groep 1) nemen dit jaar het maken van de schoolfoto`s op zich.
Van woensdag 5 t/m vrijdag 7 juni worden er individuele en groepsfoto`s gemaakt. Ook bestaat er de
mogelijkheid tot het maken van broertjes/zusjes foto`s.
Het rooster voor het maken van de foto`s volgt, daarop kunt u zien wanneer u kind(eren) aan de
beurt is(zijn).

Groep 7
De kinderen van groep 7 krijgen op maandag 17 juni de toets Engels van hoofdstuk 2. Bereid je dus
goed voor!

