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donderdag 29 augustus 2019

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
September
Vrijdag 30 augustus

Volksloop Ooststellingwerf

Maandag 2 september

Luizencontrole

Dinsdag 3 september
Woensdag 4 september

Streetwise voor groep 1 t/m 8 (VERKEER)
Groep 7 en 8 FIETS MEE!
Wieletjesdag

Maandag 9 september

MR vergadering

Dinsdag 10 september

OV vergadering

Donderdag 12 september
Vrijdag 13 september

Volgende info met bijdrage groep 1
Geen gym. Sporthal bezet ivm vaccinaties
Juf Albertina `s ochtends afwezig; juf Alice groep 6

Maandag 16 september

19.30 uur Algemene Ledenvergadering Oudervereniging

Woensdag 18 september

Juf Desy en juf Lisette studiedag
Juf Anita directieoverleg
Juf Mieneke cursus; juf Alice groep 3
Groep 8 Sportdag Comprix Gorredijk
15.00-17.00 uur Startgesprekken
18.00-20.00 uur Startgesprekken
Volgende info met bijdrage groep 2
Afsluiting Gouden Weken

Vrijdag 20 september
Woensdag 25 september
Donderdag 26 september

Verjaardagen:
De volgende kinderen zijn de komende periode jarig:
08-09 Aimy
groep 4
16-09 Kim
groep 2
20-09 Daimen
groep 5
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie:
Afgelopen maandag zijn wij met de kinderen gestart aan een nieuw schooljaar. De meeste kinderen
in een nieuwe groep , een nieuw lokaal en met een nieuwe juf of meester. Juf Sandra, meester
Martin en juf Jasmijn zijn nieuw op school en stellen zich verderop aan u voor.
Het is ons gelukt de formatie voor de zomervakantie rond te krijgen en we hopen op een GEZOND
schooljaar voor iedereen!

Afgelopen maandag mochten we veel ouders verwelkomen tijdens de nieuwschooljaarsreceptie en
hebben zich al diverse mensen zich ingetekend voor de startgesprekken op 25 september, 1 oktober
of 10 oktober. De lijsten hangen nog t/m woensdag 4 september bij de deuren van de lokalen.
Heeft u zich nog niet ingetekend dan is dit dus nog mogelijk. Ouders die niet intekenen worden door
ons ingedeeld.
We verwachten dat alle ouders een startgesprek voeren met de leerkracht(en) van hun kind(eren),
en dat alle kinderen van groep 3 t/m 8 meekomen naar het startgesprek.
Maandag 2 september gaat het luizenopsporingsteam weer aan de
slag. Wilt u hiermee rekening houden, door geen al te ingewikkelde
vlechten en gel in het haar te doen.
Donderdag (vandaag) hebben de kinderen een informatie kalender
meegekregen voor het hele schooljaar. Kijk dus even in de tas van uw
(oudste) kind. Op de kalender staan praktische afspraken over het
onderwijs bij ons op school en per maand zijn er al diverse
activiteiten ingevuld.
Op de infokalender treft u de e-mail adressen van de leerkrachten aan.
De kalender kunt u thuis ophangen en elke maand kunt u de “oude maand” eraf knippen, zodat de
nieuwe maand tevoorschijn komt met de nieuwe gegevens. Ook is het raadzaam nieuwe data etc. die
vermeld staan in de info zelf op de informatiekalender te schrijven.
Elk oudste kind heeft 1 informatiekalender meegekregen, heeft u behoefte aan nog een kalender,
geeft u dit dan even door aan de leerkracht of aan mij.
Daarnaast ben ik druk bezig met het bijwerken van ons leerling administratiesysteem.
Daarom krijgt elk gezin vandaag een formulier mee waarop telefoonnummers en e-mail adressen
moeten worden geschreven zodat deze weer up-to-date zijn. ( Zit ook in de tas van het oudste kind)
Ook moet u toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal op school. Denk hierbij aan
foto`s voor op de website ed. i.v.m. de nieuwe privacywetgeving.
Wilt u deze formulieren in (laten) leveren op school, ook als er geen wijzigingen zijn!
Tijdens de 1e weken van het nieuwe schooljaar staat groepsvorming centraal. Deze zogenaamde
“Gouden weken” sluiten we af op donderdag 26 september met o.a. een groepsfoto.
De website van school www.obsboekhorst.nl is aangepast, ook de agenda is al zoveel mogelijk
ingevuld.
De kinderen krijgen deze week diverse folders mee van uitgeverijen, typecursus enz. Deze folders
verplichten u tot niets, maar zijn geheel vrijblijvend meegegeven.
U kunt zelf de keuze maken of u hier wel of niet gebruik van wilt maken.
Graag ontvangen wij de rapporten van de kinderen terug als deze door iedereen zijn bekeken en
ondertekend. Het rapport kan ingeleverd worden bij de huidige leerkracht van uw kind(eren).
Samen met In de Kring hebben we afgesproken dat elke eerste woensdag van de maand
WIELETJESDAG voor kleine wieletjes is, mits deze dag op een schooldag valt. De eerstvolgende
WIELETJESDAG is woensdag 4 september.
De 1e week zit er al weer bijna op.
Ik wens iedereen namens het Boekhorst team een heel fijn schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,
Anita de Vries
Even voorstellen:
Mijn naam is Martin Luinge en ben woonachtig in Smilde. Ook ben ik geboren en
opgegroeid ‘op de’ Smilde. Na een topsport carrière als tienkamper in de
atletieksport, ben ik gaan nadenken over een maatschappelijke carrière. Naast dat ik
actief ben gebleven als trainer bij de atletiekvereniging in Assen heb ik meer dan tien
jaar voor de klas gestaan in het basisonderwijs. Mijn voorkeur heeft altijd gelegen bij
de bovenbouw. Na een korte zijstap als docent op het VMBO en buurtsportcoach,
miste ik het werk al meester voor een bovenbouw groep. Obs Boekhorst biedt mij de
kans om weer als meester Martin te werken. Ik zie het daarom ook als een enorme
uitdaging en heb er ontzettend veel zin in!
Martin Luinge
Hallo, mijn naam is Sandra Naaijer- Sterenborg. Ik ben 43 jaar en woon samen met mijn man en twee
zoons van 16 en 19 jaar in Drachten. In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen, Zumba en spinning.
Verder mag ik graag lezen en tuinieren. Ook maak ik vaak foto's die ik vervolgens weer creatief
verwerk in een (digitaal) fotoboek.
Ik ben al 19 jaar als groepsleerkracht werkzaam bij Comprix ( na meerdere fusies).
Vanaf dit schooljaar ben ik vier dagen werkzaam op obs Boekhorst. Mijn werkzaamheden bestaan uit
twee ochtenden groep 1 en uit diverse ondersteunende taken. Ik heb er veel zin en plezier in!
Groeten Sandra
Hallo allemaal, Mijn naam is Jasmijn Prins 21 jaar en ik kom dit jaar mijn LIO stage lopen op de
Boekhorst in groep 5. Twee jaar geleden heb ik ook stage gelopen op de Boekhorst. Toen heb ik
groep 3 en groep 5 gedaan.
Ik kom tot februari de maandagen stage lopen en vanaf februari gaat mijn LIO stage in en ben ik er
op maandag, dinsdag en woensdag en zullen jullie mij dus vaker zien.
In de weekenden en vakanties werk ik in een kledingwinkel en vind het erg leuk om in mijn vrije tijd
te voetballen, met vriendinnen af te spreken en te gaan shoppen.
Mocht je vragen hebben of even zien welk gezicht er bij hoort, kun je mij op de maandagen vinden in
groep 5 samen met Carola en vanaf februari dus op de woensdag ook met Esther.
Groetjes Jasmijn
Ingrid Hellinga is 2e jaars onderwijsassistent en loopt dit schooljaar stage in groep 2 op maandag en
dinsdag.
Jan Schapelhouman is ook 2e jaars onderwijsassistent en loopt het hele schooljaar stage in groep 1 op
donderdag en vrijdag.
Karin Stellingwerf zit in het 1e jaar van de verkorte PABO opleiding en begint haar stage bij ons op
school in groep 3.
We wensen alle nieuwe juffen en meesters veel plezier en succes dit schooljaar!

ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom
hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op dinsdag 3 september naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en
geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en
rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk
zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
*Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
*Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de
noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
*Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto
en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
*Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing. De
kinderen van deze groepen hebben hun fiets nodig!
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op
de site. http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige ochtend van maken!!
Met vriendelijke groeten,
ANWB Streetwise instructeurs en juf Sandra en Amal ( verkeer coördinatoren)
Oproep vervoer:
Alle leerlingen uit groep 8 van Comprix hebben op vrijdag 20 september een sportdag of
in Wolvega of in Gorredijk. Onze kinderen van groep 8 en meester Martin moeten die
dag vervoerd worden naar en van Gorredijk.
Meester Martin is op zoek naar 3 chauffeurs die de kinderen om 8.10 uur naar Gorredijk willen
brengen en om 12.30 uur kunnen ophalen. U kunt zich aanmelden bij meester Martin.
martin@obsboekhorst.nl
De kinderen van groep 8 zullen rond 13.00 uur weer terug zijn op school, zij mogen daarna gelijk naar
huis. Mocht dit problemen opleveren dan horen we dat graag.
Gevraagd:
De kinderen van groep 1 en 2 hebben nog wel eens een ongelukje. We kunnen daarom broeken/
joggingbroeken/ onderbroeken in kleutermaten goed gebruiken.
Heeft u thuis nog iets liggen, dan houden we ons aanbevolen!
dBOS (Bibliotheek op School) :
Ook dit jaar gaan we weer veel activiteiten doen in samenwerking met de bibliotheek. Taal en lezen
is nu eenmaal erg belangrijk! Er zijn activiteiten in de klas, maar ook activiteiten waarbij we hulp van
ouders nodig hebben, zoals bij het voorlezen!
In de week van 22 jan t/m 1 febr. zijn de nationale voorleesdagen. We hopen dan ook een beroep te
doen op de ouders.
Binnenkort is de Kinderboekenweek, we gaan werken met de boekenkring, er zijn weer bezoeken
aan de bibliotheek en voor iedere groep is er een speciale activiteit.

Van de oudervereniging.
We hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad. Het schooljaar is weer van start. Ook dit jaar
rekenen de kinderen en het team voor sommige dingen weer op de oudervereniging. De leden van
oudervereniging zijn, zoals u in vorige info hebt kunnen lezen, alle ouders, ook u.
Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om te komen naar de algemene ledenvergadering van
de oudervereniging op maandag 16 september om 19.30 uur in de grote zaal.
Zaal open om 19.15 uur.
Agenda:
* Vaststellen hoogte vrijwillige ouderbijdrage
* Afscheid aftredende bestuursleden
* Voorstellen nieuwe bestuursleden
Het bestuur doet een voorstel voor een vrijwillige ouderbijdrage van 20 euro per kind per schooljaar.
De vrijwillige ouderbijdrage is nodig om als vereniging de dingen te kunnen blijven doen waarvoor de
OV wordt ingezet (bv Sint, Kerst, Paaslunch).
Door het wegvallen van oud papier gelden is het niet mogelijk om de OV te draaien zonder vrijwillige
ouderbijdrage.
Op de ALV wordt het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Indien u niet aanwezig bent
gaat de OV er vanuit dat u akkoord bent met het voorstel.
Zou u zo vriendelijk willen zijn u aan te melden via ovdeboekhorst@gmail.com
Wij hopen u allen te zien op maandag 16 september!!!
Namens alle bestuursleden van de OV van Obs Boekhorst.

Volksloop Ooststellingwerf
Op vrijdagavond 30 augustus 2019 wordt de volksloop voor de derde keer gehouden!
Dit keer wordt er gewandeld en hardgelopen van Oosterwolde naar Appelscha.
De jeugd loopt in Appelscha.
De sportiefste school kan een grote beker winnen! Dit is de school (in verhouding tot het aantal
leerlingen) waarvan de meeste kinderen meedoen aan de Volksloop.
Inschrijving: 4 mijl: € 10,- jeugd en G-loop: € 5,- ( tot 29 augustus 19.00 uur)
www.volksloopooststellingwerf.nl

