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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
JULI
05

13.30 uur Laatste vergadering leerlingenraad

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
ZOMERVAKANTIE t/m zondag 25 augustus
AUGUSTUS

26

1e schooldag schooljaar 2019-2020
18:30-19:30 nieuwschooljaarreceptie

29

1e info van het nieuwe schooljaar

Verjaardagen:
Juli
5
Kay
8
Hailey
9
Daimian
Lara
13
Aiden
14
Jurre
15
Hanneke
16
Dex
18
Adin
19
Ikhlas
22
Bo
23
Jayden
24
Milan
25
Sabina
26
Liphania
27
Sten
28
Zoë T
30
Nethlini

groep 6
groep 8
groep 6
groep 2
groep 2
groep 2
groep 2
groep 2
groep 7
groep 1
groep 6
groep 7
groep 2
groep 7
groep 5
groep 8
groep 1
groep 5

Augustus
13
Tycho
20
Kay
21
Daan
24
Marc
Methugana

groep 6
groep 3
groep 4
groep 6
groep 6

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!

Van de directie
Dit is de laatste info van schooljaar 2018-2019. Een schooljaar wat wederom is omgevlogen!
Gisteravond hebben we tijdens de feestelijke ouderavond genoten van de optredens van groep 7
tijdens het voorprogramma van de musical. Vervolgens heeft groep 8 de afscheidsmusical “de
Feestplaneet” opgevoerd. Na de musical heeft meester Marko stil gestaan bij het naderende afscheid
van de kinderen maar ook van een grote groep ouders.
Maud, Sara, Rutger, Owen, Damian, Esmée, Rowena, Hailey, Delano, Joris, Jasmijn, Rick, Oscar,
Orlando, Sten, Helin en Ilse zetten hun schoolcarrière voort op het Stellingwerf College en Damiën op
het Nassau College in Assen.
Om zeker te weten dat we ze met een gerust hart van school kunnen laten gaan, nemen we deze
kinderen dinsdag 9 juli de proeve van bekwaamheid af.
De leerlingen gaan alle groepen nogmaals bij langs om een activiteit uit te voeren die bij de
betreffende groep past. We zijn benieuwd…
Maar voor het zover is staat maandagmiddag 8 juli het doordraaimoment gepland. Dat houdt in dat
alle kinderen plaats nemen in het lokaal van volgend schooljaar en kennismaken met de leerkracht.
Volgend schooljaar starten we wederom met 8 groepen, 156 leerlingen en 2 nieuwe leerkrachten,
maar eerst gaan we genieten van de zomervakantie!
Maandag 26 augustus zien we elkaar weer en kunnen we luisteren naar de vakantieverhalen uit
Nederland, Europa en wellicht andere delen van de wereld.
Dit wordt ook ons thema voor de zogenaamde Gouden Weken. De weken waarin we kennismaken
met elkaar en afspreken hoe we met elkaar omgaan. Dit hoort allemaal bij de groepsvorming.
Het thema van volgend schooljaar is Europese landen. Hiervoor geven we de kinderen ook een
huiswerkopdracht mee voor de vakantie:
 Op de 1e schooldag van het nieuwe schooljaar is het de bedoeling dat ALLE kinderen een
vakantiefoto meenemen waarop het vakantiegevoel staat. Waar ook ter wereld, dus dat
mag ook thuis zijn! Deze foto`s zullen opgehangen worden in de groepen zodat we de
klassen al gelijk leuk aangekleed hebben.
Maandagavond 26 augustus staat de deur van school open voor de nieuwschooljaarsreceptie van
18.30-19.30 uur. We hopen alle ouders en kinderen te mogen begroeten, zodat u kunt kennis maken
met de (nieuwe) leerkracht(en) van uw kind(eren) en een kijkje komt nemen in het (nieuwe) lokaal.
Tijdens de nieuwschooljaarsreceptie hangen op de deuren van de klassen de intekenlijsten voor de
startgesprekken zodat u zich gelijk kunt inschrijven.
Namens het Boekhorstteam wens ik iedereen een hele fijne zomervakantie!!
Afscheid leerkrachten
Donderdagmiddag 11 juli staat in het teken van het afscheid van juf Sophia, meester Marko en juf
Agnes.
Hoe dat tot uiting komt gaan we natuurlijk niet verklappen…..
Om 13.45 uur is het afscheid van de leerkrachten op het plein. Ouders zijn van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn. Na het gezamenlijke afscheid, is er voor u als ouder ruimte om samen met
uw kind(eren) persoonlijk afscheid te nemen. Daarna kunt u uw kind(eren) meenemen naar huis.
Laatste schooldag 12 juli
Vrijdagochtend 12 juli is het alweer de laatste schooldag van schooljaar 2018-2019. Deze ochtend
staat in het teken van een sportieve vossenjacht.
Even een aantal belangrijke dingen op een rijtje:
 De kinderen hoeven geen pauzehap mee te nemen, de kinderen krijgen van ons eten en
drinken.
 Het programma eindigt voor alle kinderen om 12.00 uur!!
 Ouders, wilt u er aan denken dat u uw kinderen insmeert met zonnebrandcrème?

Voor alle ouders/oud leerlingen die zich voor de laatste schooldag hebben opgegeven om te helpen
en de ouders/oud leerlingen die zijn benaderd om te helpen:
Zouden jullie vrijdagochtend om 8.15 uur aanwezig willen zijn in de teamkamer op school om onder
het genot van een kopje koffie of thee te horen wat de bedoeling is? U wordt ingedeeld bij een
groepje en gaat met dat groepje alle onderdelen langs.
Het ochtendprogramma zal duren tot 11.30 uur. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen groep met
de eigen groepsleerkracht om het schooljaar af te ronden. Om 12.00 uur zwaaien we de kinderen
van groep 8 met alle andere kinderen uit. Daarna is het dan tijd om te gaan genieten van een
welverdiende vakantie voor iedereen.
Praktische zaken
* Wilt u donderdag 11 juli een extra (plastic) tas meegeven naar school?
* In de gang bij de kleuters staat een bak met gevonden voorwerpen. Deze zit behoorlijk vol! Kijk
deze week nog even in de bak of er misschien iets tussen zit van uw kind(eren).
Wat blijft liggen brengen we naar de Kringloop!
Vanuit de OV
Er hebben zich inmiddels 3 nieuwe leden gemeld om plaats te gaan nemen in het bestuur van de OV.
Hier zijn we natuurlijk heel erg blij mee.
Op 16 september 2019 hebben wij zoals al eerder gemeld de algemene ledenvergadering. Alle
ouders van Obs Boekhorst zijn lid van de vereniging . Wij rekenen daarom ook op een grote opkomst.
In deze vergadering stellen wij een ouderbijdrage voor van € 20,- per jaar per kind.
De nieuwe mensen voor de OV treden aan de oude leden treden af.
Misschien is het u al opgevallen; bij de Albert Heijn kunt u ook VZ-jes sparen voor Obs
Boekhorst! Dit alles om de kas te spekken, zodat ook de OV leuke dingen kan blijven
organiseren. Neem ze aan als u gaat winkelen bij deze grootgrutter. Namens de OV en
de kinderen alvast bedankt.
U mag de volle spaarkaarten inleveren op school. In de winkel kan ook, maar vermeld
dan op de achterkant dat de spaarkaart voor Obs Boekhorst is!
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen.
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.

