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donderdag 12 september 2019

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
September
Vrijdag 13 september

Juf Albertina afwezig; juf Jasmijn groep 6

Maandag 16 september

19.30 uur Algemene Ledenvergadering Oudervereniging

Woensdag 18 september

Juf Desy en juf Lisette studiedag
Juf Jasmijn groep 7, juf Alice groep 4 (ovb)
Juf Anita directieoverleg
Juf Mieneke cursus; juf Alice groep 3 (ovb)
Juf Albertina afwezig; juf jasmijn groep 6
Groep 8 Sportdag Comprix Gorredijk
Start “Week tegen pesten”.
WEES EEN HELD, MET ELKAAR
15.00-17.00 uur Startgesprekken
18.00-20.00 uur Startgesprekken
Volgende info met bijdrage groep 2
Afsluiting Gouden Weken: Groepsfoto, 10 hapjes mee
naar school voor het Gouden Weken buffet.

Vrijdag 20 september

Maandag 23 september
Woensdag 25 september
Donderdag 26 september

Verjaardagen:
In de vorige info waren de verjaardag van september NIET goed verwerkt, hiervoor mijn excuses.
Daarom alle jarigen in september op (het juiste) rijtje:
01-09 Nora
groep 5
02-09 Norah
groep 3
05-09 Caeley
groep 3
08-09 Aimy
groep 5
16-09 Kim
groep 2
20-09 Daimen
groep 6
21-09 Chantal
groep 6
21-09 Dane
groep 3
22-09 Noud
groep 2
23-09 Denley
groep 5
25-09 Levi
groep 7
25-09 Julian
groep 2
28-09 Esey
groep 2
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!

Van de directie:
De startgesprekken zijn gepland op woensdag 25 september, dinsdag 1 oktober of donderdag 10
oktober.
De kinderen krijgen VANDAAG het rooster van de gesprekken op papier mee, KIJK DUS EVEN IN DE
TAS VAN UW KIND(EREN). Ouders die niet zelf hebben ingetekend zijn 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.
Alle kinderen hebben vandaag ook het formulier ter voorbereiding van de startgesprekken op papier
meegekregen in de tas. We vragen alle ouders dit formulier in te vullen en vóór het startgesprek
weer in te leveren op school.
U kunt nog steeds VZ-jes sparen bij de AH voor onze school. Volle spaarkaarten kunt u inleveren bij
de leerkracht(en) van uw kind(eren) of bij juf Anita.
Wij gebruiken Ipads en Chromebooks in de klas ter ondersteuning van ons onderwijs. Om hierop
goed te kunnen werken maken de kinderen gebruik van het geluid van de Ipad of het Chromebook.
De kinderen van groep 1 en 2 maken hierbij gebruik van een koptelefoon van school. De kinderen
van groep 3 t/m 8 maken hiervoor gebruik van hun eigen koptelefoon of oortjes. Wilt u de kinderen
van groep 3 t/m 8 (indien dit nog niet het geval was) een koptelefoon of oortjes meegeven naar
school zodat deze gebruikt kunnen worden tijdens het werken op de Chromebooks. De kinderen
bewaren deze dan in hun eigen vak.
Ons luizenopsporingsteam zoekt dringend nieuwe leden. Op dit moment is de groep niet groot
genoeg om alle kinderen van de school te controleren. Bij te weinig leden kan de luizencontrole NIET
meer doorgaan.
In principe is er elke 2e maandag na een vakantie luizencontrole. U kunt zich aanmelden via
directie@obsboekhorst.nl
Schooltijden:
Schooljaar 2019-2020 gaat volgende week zijn 4e week in en we willen u hierbij wijzen op een aantal
praktische zaken:
* Het lokaal van groep 1 en 2 gaat om 8.15 uur open. Voor die tijd is het lokaal op slot omdat de
juffen en meester van groep 1/2 tot 8.15 uur overleg hebben in de teamkamer samen met de andere
teamleden en er dus geen toezicht is in het lokaal.
* Het valt op dat er redelijk veel kinderen ’s morgensvroeg (te) laat op school komen. Dat is
vervelend voor de leerkrachten, maar ook voor de kinderen zelf. De lessen beginnen om 8.30 uur !
Wilt u hier rekening mee houden?
* Wij doen ons best om gewoon om 14.15 uur te eindigen.
Afsluiting Gouden Weken:
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.
Daarnaast willen we deze afsluiting een feestelijk tintje geven met lekkere hapjes.
We vragen hierbij alle ouders maximaal 10 (koude) hapjes per kind te maken en deze mee te geven
naar school op donderdag 26 september.
Wij maken dan per bouw ( groep 1/2- groep 3/4/5 en groep 6/7/8) een lopend buffet waarvan de
kinderen ter afsluiting van de Gouden Weken kunnen smullen.
Het hoeven geen ingewikkelde gerechten te zijn, simpele hapjes die de kinderen lekker vinden zijn
prima. We hopen op een smakelijk buffet!!

Sportdag groep 8:
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 gaan die dag naar Gorredijk.
Het vertrek vanaf school is om 8.10 uur. 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.
Van de oudervereniging:
Wij willen u 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:
 Kascontrole
 Kascommissie benoemen
 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 voor vrijdag 13 september. Dit i.v.m. het klaarzetten
van het lokaal.
U kunt zich opgeven via ovdeboekhorst@gmail.com
Wij hopen u allen te zien op maandag 16 september!!!
Namens alle bestuursleden van de OV van Obs Boekhorst.
Groep 4 oproep Vervoer:
Groep 4 gaat dinsdag 1 oktober in het kader van het project Veerkieker op bezoek bij de
Oudheidskamer in Wolvega.
Juf Lisette heeft om deze excursie doorgang te laten vinden chauffeurs nodig.
Het vertrek vanaf school is om 10.00 uur. De kinderen zijn rond 12.45 uur weer terug op school.
U kunt zich aanmelden bij juf Lisette; lisette@obsboekhorst.nl
Nieuws van IJsclub de Eendracht:
Vanwege het ontbreken van een “schaatswinter” organiseert IJsclub De Eendracht:
Zaterdag 14 september een SPRINGKUSSENFESTIVAL van 10.00-15.00 uur.
Locatie: De Slatten 34
Met een superlange opblaasbare survivalbaan van 45 meter!
Deelname van de kinderen en koffie voor de ouders zijn GRATIS
Voor de allerkleinsten is een speciaal clown-springkussen aanwezig.

