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Week tegen pesten; wees een held met elkaar!
Oktober

Dinsdag 1 oktober

Vrijdag 4 oktober

Groep 4 op bezoek naar de Oudheidskamer in Wolvega
Startgesprekken 15.00-17.00 uur en 18.00-20.00 uur
Opening Kinderboekenweek
Wieletjesdag
8.30-9.00uur DIERENDAGPARADE op het plein

Dinsdag 8 oktober

Groep 4 verhalenverteller in de klas

Woensdag 9 oktober

Groep 4 dansles bij Clarette en Leon

Donderdag 10 oktober

Volgende info met bijdrage groep 3
Voorleeswedstrijd voor kinderen van groep 3 t/m 8
Startgesprekken 15.00-17.00 uur en 18.00-20.00 uur

Woensdag 2 oktober

Verjaardagen:
De komende periode zijn jarig:
28-09 Esey
groep 2
01-10 Douwe
groep 1
04-10 Rosalie
groep 4
Aimee Fay
groep 5
10-10 Dinand
groep 8
Menthe
groep 3
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie:
Deze week is het ‘De week tegen het pesten’. Ieder jaar wordt op die manier extra aandacht
gevraagd voor dit fenomeen. Pesten gebeurt niet alleen op school, maar ook in bejaardenhuizen, bij
volwassenen op de werkvloer. Het is dus niet iets dat alleen kinderen betreft!
In principe zijn we als school dan ook alleen verantwoordelijk voor het voorkomen van pesten op
school. Op CBS In de Kring wordt daarvoor het programma ‘Kanjertraining’ in alle groepen gebruikt
en op OBS Boekhorst is dat ‘De Vreedzame school’. Wat wij met dit programma hopen, is dat het niet
alleen op school zijn uitwerking heeft, maar ook daar buiten.
Helaas horen wij dat na schooltijd en in de weekenden op het plein situaties afspelen die als
pestgedrag gezien kunnen worden. Dat is jammer en erg teleurstellend.
Het is helemaal erg te noemen als er ook fysiek geweld gebruikt wordt of schade wordt toegebracht
aan andermans eigendommen. Ouders zouden daarvan melding kunnen doen bij de wijkagent.

Voor onze buurt is dat Dhr. René de Waal. Bellen kan naar 0900-8844 en daar vragen naar René de
Waal. (112 meldingen moet u wel doen via 112 i.p.v. de wijkagent).
Op dinsdag is het daarnaast mogelijk in te lopen tijdens het spreekuur van de wijkagent. Dit is van
13.30 – 14.00 uur in het gemeentehuis en van 15.00 – 16.00 uur in de bibliotheek bij het Stellingwerf
College.
Omdat het plein van MFS-Zuid voorzien is van camera’s, kan de wijkagent samen met de conciërge
eventueel beelden bekijken die belastend materiaal kan opleveren.
Het is misschien goed om met uw kind/kinderen hier eens over te praten. Laten we het met elkaar
gezellig houden in de wijk!
Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff CBS (In de Kring)
Anita de Vries - Cazemier (OBS Boekhorst)
Ziekenboeg
Zowel meester Martin (groep 8) als juf Antje Wagenaar (tutor groep 1/2) zijn momenteel ziek thuis.
Voor beiden geldt dat herstel een langere periode in beslag gaat nemen.
Voor juf Antje wordt vervanging gezocht door Scala, omdat zij daar in dienst is. Meester Martin
wordt tot de herfstvakantie op maandag en dinsdag vervangen door juf Wilma, op woensdag t/m
vrijdag door juf Alice.
We wensen beide collega`s veel beterschap en hopen hen snel weer op school te zien.
Afsluiting Gouden Weken
Wat hebben we heerlijk gesmuld van het buffet ter afsluiting van de Gouden Weken.
Bedankt allemaal!!

Dierendagparade
Vrijdag 4 oktober is het werelddierendag. Vorig schooljaar heeft de leerlingenraad aangegeven daar
graag eens aandacht aan te willen besteden.
Daarom organiseren we dit jaar een dierenparade op het schoolplein.
Lijkt het jou leuk om je favoriete huisdier aan iedereen te laten zien, geef je dan op via het
briefje wat je juf of meester heeft uitgedeeld en vermeld daarop even wat leuke
wetenswaardigheden over jouw favoriete huisdier en lever dit bij je juf of meester in,
uiterlijk donderdag 3 oktober.
Alle dieren zijn welkom (bijvoorbeeld geit, schaap, kip of konijn). We verzamelen vanaf 8.20 uur op het
voetbalveld tegenover de school en om 8.30 uur mag je huisdier met jou over de rode loper terwijl juf
Anita iets over het huisdier vertelt.
Voorwaarde is wel dat je huisdier na afloop direct door je ouder(s) mee naar huis wordt genomen!

Kinderboekenweek
Woensdagochtend 2 oktober opent onze leesconsulent van de bibliotheek, Anneke de Jong, de
Kinderboekenweek 2019 bij ons op school. Het thema van dit jaar is “REIS MEE! “.
Donderdagochtend 10 oktober gaan we luisteren naar de voorleeskampioenen van groep 3 t/m 8 en
bepalen we wie de voorleeskampioen van Obs Boekhorst wordt. Een deskundige jury bestaande uit
Anneke de Jong, Klaasje Herder ( oma Keano en Nikisha en tevens leesconsulent) en Jan Veenstra
(directeur bestuurder Comprix) zal zich hierover beraden.
De voorrondes worden gehouden in de eigen groep. Ter voorbereiding op de voorleeswedstrijd kan
er eventueel thuis geoefend worden.
Tenslotte is er op donderdag 18 oktober een gezamenlijke afsluiting voor de groepen 4 t/m 8 met
een kinderboekenruilbeurs. Deze kinderen nemen elk 1 boek mee om te ruilen met de andere
kinderen.
Daarnaast is er door Bruna Oosterwolde een SCHOOLBIEB-ACTIE georganiseerd voor alle
basisscholen. Tijdens de Kinderboekenweek kopen mensen een kinderboek bij Bruna. Ze leveren de
kassabon op school in, alwaar de kassabonnen worden verzameld. School levert de kassabonnen bij
de Bruna in en mag daarna voor 20% van het totaal bedrag kinderboeken uitzoeken in de Brunawinkel. Op Bruna.nl/schoolbieb vindt u meer informatie.
Wij willen graag het lezen van kinderboeken stimuleren door samen met ouders en kinderen de
schoolbibliotheek te vullen. Dan wordt lezen vanzelf een feest want leesplezier begint op school en
bij Bruna. Kassabonnen kunt u inleveren bij de juf of meester van uw kind(eren).
Foto
Om de school tijdens de Kinderboekenweek aan te kleden vragen we de kinderen een foto mee naar
school te nemen waar en hoe zij graag lezen. Het mag best een grappige foto zijn!
We zijn benieuwd naar alle foto`s………

Nieuws van de MR
Betrokken bij het schoolbeleid
De MR vindt het belangrijk dat kinderen/ouders/leerkrachten betrokken zijn bij onze school. Door
samenwerking horen en leren wij van elkaar. Dit draagt bij aan een fijne en veilige sfeer. Als MR
lid hoor je wat er speelt op school. De MR heeft daar inspraak in en wordt daarover om advies
gevraagd.
Wat doet de MR
De MR praat over onderwerpen die over het beleid gaan. Dit doen wij in een open en een
toegankelijke sfeer. Als je interesse hebt, schuif gerust aan bij onze eerstvolgende vergadering. Wil je
niet wachten, benader dan een van de leden of stuur een e-mail: mr@obsboekhorst.nl.
Hoe ziet de MR eruit
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Dit zijn:
- Marian (ouder)
- Desy (leerkracht)

- Miguel (ouder)
- Patrick (ouder)

- Ingrid (intern begeleider zorg)
- Lisette (leerkracht)

Wanneer zijn de MR vergaderingen
maandag 28 oktober
dinsdag 26 november
maandag 27 januari
dinsdag 24 maart
maandag 11 mei
Handige linkjes:
https://www.oudersonderwijs.nl/medezeggenschap/het-werk-van-de-mr/hoe-ziet-demedezeggenschap-eruit1/rol-van-de-medezeggenschapsraad/
https://ouders.net/wp-content/uploads/2013/07/Tien-gouden-regels-voor-demedezeggenschapsraad.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medezeggenschapsraad
https://comprix.nl/gmr/gmr/
www.voo.nl

