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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
JUNI
20

Groep 8 op schoolkamp (Marko, Ingrid P en Anita afwezig op school)
19.30 uur OV vergadering

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

Meester Nico en juf Ingrid vd K studiedag, juf Marije in groep 2 en juf Sophia in groep 1
Groep 5 Veerkieker; verhalenverteller in de klas

26

Bibliotheekbezoek groep 1 en groep 2
Gastles SCALA groep 8 deel 2
Meester Martin komt kennismaken

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 -17.00 uur en 18.00-20.00 uur

03

Juf Anita Directieoverleg
9.00 uur generale repetitie Musical
Wieletjesdag
19.30 uur Feestelijke ouderavond met musical groep 8

04

Groep 7: 9.30 uur/ Groep 8 : 10.30 uur op school i.v.m. musical
Volgende info met bijdrage groep 8
Meester en juffen dag in groep 1 en 2

08

Diploma uitreiking praktisch verkeersexamen groep 7
13.30 uur Doordraaimoment

09

Groep 8 proeve van bekwaamheid

10

Juf Carola en juf Esther vieren hun verjaardagen

11

Afscheid Sophia, Marko en Agnes

12

Viering laatste schooldag.
12.00 uur VAKANTIE

Verjaardagen:
29-06 Owen
groep 8
01-07 Jaylinn
groep 4
Allebei van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!

Van de directie
 Maandag heeft u bericht ontvangen over de formatie. Wij zijn blij dat we deze vrij ruim voor
de zomervakantie rond hebben!
 Woensdag 3 juli is het de laatste wieletjesdag van dit schooljaar. Dat betekent dat de
kinderen in de ochtend- en middagpauze op kleine wieltjes mogen spelen.
 We zijn natuurlijk erg trots op onze nieuwe schoolshirt. Na de Rode Loper Run hebben we
nog niet alle schoolshirts weer op school mogen ontvangen. Wilt u thuis nog even kijken in
de kast?? We zouden het heel fijn vinden om de shirtjesverzameling compleet te hebben.
 Maandag 1 t/m vrijdag 5 juli komt Maxine Heeringa, leerling van het Stellingwerf College bij
ons snuffelen op school. Ze overweegt de Pabo te gaan doen en wil als oud-leerlinge van obs
Boekhorst daarvoor graag een weekje met ons meedraaien. Ze zal in alle groepen een kijkje
nemen.
 Maandag 17 juni heeft de laatste klankbordbijeenkomst plaats gevonden. Het was een
zinvolle bijeenkomst waarin o.a. gesproken is over het plein, Engels op school , de
samenwerking tussen de scholen van MFS Zuid en de sfeer op school.
Volgend schooljaar komt er een vervolg op de klankbordbijeenkomsten, we zoeken nog
nieuwe mensen die zitting willen nemen, daarop komen we volgend schooljaar terug.
Vakantieregeling 2019-2020
De vakantieregeling voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit:
Start schooljaar

Maandag 26 augustus 2019

Herfstvakantie

Zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie

Zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5
januari 2020

Voorjaarsvakantie

Zaterdag 15 t/m zondag 23 februari 2020

Goede Vrijdag/ 2e paasdag

Vrijdag 10 t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie
Incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag

Zaterdag 25 april t/m dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

2e Pinksterdag

Maandag 1 juni 2020

Zomervakantie ‘20

Zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus 2020

We gaan ervan uit, dat u met het maken van vakantieplannen met dit schema rekening houdt.
Elk jaar maken de leerlingen meer uren dan eigenlijk nodig is. Deze uren worden facultatieve uren
genoemd en kunnen per school verschillen. Het is aan de school om te bepalen hoe deze uren
worden ingezet. Deze uren noemen we margeuren/dagen.
Na overleg met de MR zijn de volgende margedagen ingeroosterd:






Maandag 3 februari 2020 ( Dossier dag team)
Woensdag 4 maart (Personeelsdag Comprix)
Vrijdagmiddag 17 april (Koningsspelen)
Donderdag 11 juni (Beleidsdag team)
Vrijdag 12 juni ( Dossier dag team)

Meester en juffendag in groep 1 en 2
Donderdag 4 juli vieren groep 1 en groep 2 de verjaardagen van juf Sophia, juf Ingrid, juf
Roelien en meester Nico.
De kinderen mogen die dag verkleed op school komen. In de tas hoeft alleen maar wat
drinken te zitten, voor de rest zorgen wij.
We maken er een feestelijke dag van!
Groep 8
Groep 8 is bezig met de laatste loodjes van hun basis schoolcarrière op obs Boekhorst. Deze week
zijn ze op kamp, vanaf volgende week storten ze zich vol op de musical “de Feestplaneet.
De musical vindt plaats op woensdagavond 3 juli en begint om 19.30 uur.
Feestelijk ouderavond met musical
De kinderen van groep 7 verzorgen het voorprogramma bij de musical en mogen ook blijven kijken
tijdens de musical.
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen toegangskaartjes mee voor deze avond om uit te delen. Op last
van de brandweer mogen wij niet meer kaartjes uitdelen.
De generale repetitie vindt woensdagochtend 3 juli om 9.00 uur plaats. Tijdens de generale repetitie
is er voldoende gelegenheid om de musical te bekijken voor mensen die er `s avonds niet bij kunnen
zijn.
Woensdagavond vindt er tijdens de pauze een verloting plaats, voor aanvang van de feestelijke
ouderavond is er de gelegenheid tot het kopen van lootjes.
De OV is deze avond ook aanwezig en zorgt o.a. voor de verkoop van koffie/ thee/ fris.
Na afloop van de musical zal het team afscheid nemen van groep 8 en hun ouders.
Om de ouders en kinderen van groep 7 en 8 de gelegenheid te geven de gehele musical te bekijken
hebben we afgesproken dat de kinderen van groep 7 donderdag 4 juli om 9.30 uur op school worden
verwacht en de kinderen van groep 8 om 10.30 uur.
Mocht dit problemen opleveren dan kunnen de kinderen gewoon om 8.30 uur naar school komen, de
leerkrachten van groep 7 en 8 zijn op school om de kinderen op te vangen.
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen.
Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVIniveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede
selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje
van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store.
U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar.
De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

