Obs Boekhorst
Boekhorsterweg 15
8431 CW Oosterwolde
0516 514232
directie@obsboekhorst.nl
www.obsboekhorst.nl

I N F O nr. 19

donderdag 6 juni mei 2019

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
MEI
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 Oudheidskamer Wolvega

17

Uiterste inschrijfdatum rapportgesprekken groep 1 t/m 7
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 op school)

20

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

21

Groep 8 schoolkamp (Marko en Anita afwezig op school)
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

25

Groep 5 Veerkieker; verhalenverteller in de klas

26

Bibliotheek bezoek groep 1 en groep 2
Gastles SCALA groep 8 deel 2

27

Rapportgesprekken 15.00-17.00 uur en 18.00-20.00 uur

28

13.30 uur Laatste vergadering leerlingenraad

01

Deze week snuffelstage Maxine Heeringa in diverse groepen
Rapportgesprekken 15.00 uur en 18.00-20.00 uur

03

Juf Anita Directieoverleg
Musical.
Wieletjesdag

04

Volgende info met bijdrage groep 8

08

Diploma uitreiking praktisch verkeersexamen groep 7

11

Afscheid Sophia, Marko en Agnes

12

Viering laatste schooldag.
12.00 uur VAKANTIE

Verjaardagen:
12-06 Haylee
groep 1
13-06 Jesse
groep 4
02-06 Danley
groep 1
Nina
groep 3
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Gisteren was een dag die vol stond van de sportieve activiteiten.
Ons meisjes voetbalteam uit groep 5 deed mee aan de districtsfinales van het schoolvoetbaltoernooi
in Jubbega. Er werd een wedstrijd gewonnen, maar ook 2 verloren van goede tegenstanders. Het
heeft zeker niet aan de inzet gelegen van coach Amal en z`n pupillen en de supporters. Jullie waren
grandioos!
`s Avonds was de Rode Loper Run in Oosterwolde. Hier deden 71 kinderen van onze school aan mee.
Alle kinderen gingen met een medaille naar huis. In groep 3 vielen we bij de meisjes in de prijzen:
Amber werd 2e en Lisa 3e. Daan uit groep 4 ging er bij de jongens met de 3e prijs vandoor.
Iedereen van gefeliciteerd met het behaalde resultaat!
Op donderdag 27 juni en maandag 1 juli staan de rapportgesprekken voor de kinderen uit groep 1
t/m 7 op de planning. U kunt hiervoor intekenen, maar het kan ook zijn dat de leerkracht van uw kind
contact opneemt met het verzoek in te tekenen.
De inschrijflijsten hangen t/m maandag 17 juni. Hierop kunt u aangeven welk moment u met de
leerkracht van uw kind wilt spreken.
We laten ouders zelf bepalen of de kinderen mee komen naar het rapportgesprek.
Nieuws uit de OV
Aangezien er na de algemene leden vergadering 5 bestuursleden stoppen zijn wij nog steeds 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 ook nog steeds 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.
Groep 5
De kinderen uit groep 5 hebben de komende week een aantal activiteiten op het programma staan:
* De kinderen van de blazersklas hebben de afgelopen weken flink geoefend op hun trompet,
saxofoon, trombone en klarinet.
Graag laten zij hun muziek aan u horen. En dat wordt zéér de moeite waard, kunnen we verklappen!
Daarom nodigen we u uit voor: Het afsluitende blazersoptreden Van project ‘Spelen in een Orkest’
Op donderdag 13 juni 13:15 – 14:00 uur
In de grote zaal van brede school MFS Zuid.
Ook familie en bekenden zijn van harte welkom!

* Vrijdag 14 juni gaan de kinderen naar de Oudheidskamer in Wolvega. Vertrek 8.30 uur vanaf school
terug op school rond 11.30 uur. De kinderen hebben hierover een briefje meegekregen omdat we
nog chauffeurs zoeken van en naar Wolvega. U kunt zich aanmelden bij juf Carola of juf Esther.

Nieuws uit de bibliotheek
Interactief voorlezen.
Een leuke vorm van voorlezen waarbij kinderen erg betrokken raken bij het verhaal. Een aantal tips:
1. Bekijk samen de voorkant van het boek. Laat je kind raden waar het boek over zou kunnen gaan.
2. Stel tijdens het lezen af en toe vragen over het verhaal als 'hoe zou het verhaal verder gaan', 'hoe
kan dat nou?' of 'heb jij ook wel eens ….?'
3. Ga in op de opmerkingen of vragen van je kind.
4. Praat na over het boek.
Ook leuk
Digitale prentenboek en: www.bereslim.nl (via biebactie), www.wepboek.nl ,
https://devoorleeshoek.nl
Mediawijsheid
Maak gebruik van de MediaDiamant
Veel opvoedvragen gaan over het
mediagebruik van kinderen. Je wilt
je kind goed begeleiden maar weet
niet altijd hoe.
Het model de MediaDiamant
helpt daarbij. De MediaDiamant is
opgebouwd uit vijf kanten die samen
de belangrijkste onderdelen van
mediaopvoeding vormen:

1. Plezier – geniet van de mogelijkheden
2. Veilig – voorkom risico’s
3. Samen – begeleid je kind
4. Inhoud – weet welke media geschikt zijn
5. Balans – momenten met en zonder

Zorg ervoor dat je deze 5 woorden in de gaten houdt bij de opvoeding.
Als ouders kun je de vijf kanten naar eigen inzicht toepassen, afhankelijk van jouw opvoedstijl en
gezinssituatie. Wil je meer weten? Lees dan verder op deze website:
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant-0-6/

