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donderdag 31 oktober 2019

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
Oktober
Vrijdag 1 november
Maandag 4 november
Dinsdag 5 november

Woensdag 6 november
Donderdag 7 november

Vrijdag 8 november
Maandag 11 november
Woensdag 13 november

Donderdag 14 november

Vrijdag 15 november
Woensdag 20 november
Donderdag 21 november
Dinsdag 26 november
Woensdag 27 november

Donderdag 28 november
Vrijdag 29 november

Start schoolzwemmen groep 2 en 3
Juf Albertina afwezig; juf Jasmijn groep 6
Juf Ingrid P afwezig
Geen gym groep 3 t/m 8 ivm volleybaltoernooi politie in
de sporthal
Publiekscollege
STAKING; school dicht
Schoolontbijt
Wieletjesdag
Groep 4 dansles Clarette en Leon
Lampionoptocht groep 1 t/m 4
LAMPIONSTOK MEE!
Sint Maarten
Groep 4 dansles Clarette en Leon
Juf Albertina verhuist; juf Sjoukje groep 6
START SCHOOLFRUIT
Juf Albertina verhuist; juf Sjoukje in groep 6
Volgende info met bijdrage groep 5
SCHOOLFRUIT
Juf Mieneke cursus; juf Jasmijn groep 3
SCHOOLFRUIT
Juf Anita directieoverleg
Groep 4 dansles Clarette en Leon
Informatieavond Stellingwerfcollege voor ouders van
groep 8
19.30 uur MR vergadering
Groep 8 Veerkieker in de klas
Groep 5/6 dance battle
Juf Ingrid IB bijeenkomst
Volgende info met bijdrage groep 5
Klassenbezoeken Vreedzame School
10.30 uur groep 8 excursie proefkolonie Fredericksoord

Verjaardagen:
De komende periode zijn jarig:
05-11 Elwin
groep 7
Caithlyn
groep 6
Nikisha
groep 2
08-11 Djaycee
groep 5
11-11 Stenn
groep 7
Djamaira
groep 3
13-11 Melanie
groep 8
14-11 Liv
groep 5
Rowan
groep 2
Van de directie:
Helaas heb ik u voor de herfstvakantie moeten mededelen dat wij op woensdag 6 november staken
om nogmaals een duidelijk signaal aan het kabinet af te geven. Waarom woensdag 6 november? Op
deze dag wordt de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer behandeld en dit is de laatste kans voor
dit jaar om extra geld voor het onderwijs te kunnen krijgen.
Het is erop of er onder! Daarom leggen wij, het team van obs Boekhorst, op woensdag 6 november
2019 het werk neer. Het is belangrijk om ons beroep aantrekkelijker te maken zodat de kinderen het
onderwijs krijgen wat ze verdienen.
Wij vragen om uw begrip en steun voor deze actie. De toekomst van het onderwijs is nog steeds in
gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen ook in de toekomst op hun school
kunnen blijven rekenen!
Het schoolontbijt wat gepland stond op woensdag 6 november, wordt verplaatst naar donderdag 7
november. Dit geldt ook voor de wieletjesdag!
De kennismakingsochtend op het Stellingwerfcollege voor de leerlingen uit groep 8 is verplaatst naar
woensdag 15 januari.
Voor de herfstvakantie zijn de ouders en kinderen uit groep 8 op de hoogte gebracht dat meester
Martin niet terug keert op Obs Boekhorst. Hij blijft bij Comprix in dienst en zijn re-integratie vindt
plaats op een andere Comprix school.
Juf Desy neemt van 28 oktober t/m dinsdag 19 november de maandag en dinsdag in groep 8 voor
haar rekening en wordt in groep 7 vervangen door juf Sjoukje. Juf Albertina geeft van maandag 25
november t/m dinsdag 17 december de maandag en dinsdag les in groep 8 en wordt in groep 6
vervangen door juf Sjoukje. De ouders van groep 6 en 7 zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Juf Alice blijft tot de kerstvakantie woensdag, donderdag en vrijdag in groep 8 en zal na de
kerstvakantie de hele week verantwoordelijk zijn voor groep 8.
Alice nu officieel; welkom in het Boekhorstteam!
Zwemmen groep 2 en 3
Vanaf vrijdag 1 november gaan de kinderen van groep 2 en 3 om 8.30 uur zwemmen.
Ouders van deze kinderen hebben hierover al informatie ontvangen.
Omdat groep 3 vanaf deze week op vrijdag zwemt, vervalt voor hen de gymles op donderdag.
De kinderen van groep 3 hoeven vanaf 12 november alleen op dinsdag de gymtas mee te nemen
naar school!

Schoolontbijt
Donderdag 7 november organiseert de OV een Schoolontbijt voor alle kinderen van Obs Boekhorst.
Voor de andere kinderen staat om half 9 het ontbijtbuffet klaar en zij mogen dus voor deze ene keer
zonder ontbijt naar school komen!
WILT U VOOR DE KINDEREN VAN GROEP 2 T/M 8 OP DINSDAG 5 NOVEMBER BORD, BEKER
EN BESTEK (VOORZIEN VAN NAAM) MEEGEVEN NAAR SCHOOL. (Voor de kinderen uit groep
1 worden de spullen verzorgd door de OV).
Lampionoptocht
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan vrijdag 8 november in optocht een rondje door de wijk maken
met hun zelfgemaakte lampion.
Wilt u daarom deze kinderen op vrijdag 8 november een lampionstok mee naar school geven?

Schoolfruit
Van 13 november tot en met 17 april doet onze school mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas.
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken
een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te
eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen &
EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en
fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de
ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de
website www.euschoolfruit.nl.
De 3 vaste groente- en fruitdagen waarop u geen 10 uurtje mee hoeft te geven zijn vanaf 13
november op WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG. Wilt u wel drinken meegeven?
Voor het snijden van de groente of het fruit zijn we op zoek naar ouders die ons daarbij willen
ondersteunen. Mocht u (een dag in de week) kunnen helpen wilt u dit dan doorgeven aan ons of
aankruisen op de ouderhulplijst ( zie verderop in deze info)
Op naar een lekker en gezond schooljaar!
Kerstatelier
Het lijkt misschien nog ver weg, maar de organisatie van het kerstatelier is al begonnen.
Op donderdag 12 december gaan we weer met de hele school gezellig knutselen.
Voor het kerstatelier zijn wij op zoek naar glazen potten. Het mogen potten van verschillend formaat
zijn, dus bijvoorbeeld: glazen appelmoespotten, groente potten, augurken-, jampotten enz., als het
maar een glazen pot is. U helpt ons enorm wanneer u de potten schoon en zonder etiket bij ons
inlevert. We hebben veel potten nodig!
Vergeet voorlopig de glasbak, was ze voor ons af en u ziet het straks met kerst weer in een leuke
vorm terug. Alvast bedankt voor het meesparen.

Nieuws van de OV
In de Algemene Leden Vergadering van 16 september 2019 is de
vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld op
€ 20,00 per leerling.
De afgelopen periode hebben we in de nieuwsbrieven vermeld dat
de oud papierinkomsten wegvallen. Om de activiteiten die niet onder
de normale schoolkosten vallen te blijven doen, wordt er vanaf dit
schooljaar van de ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige financiële
bijdrage gevraagd.
Het geld wordt onder andere gebruikt voor: Sinterklaas, kerst, Pasen, schoolzwemmen en andere
sportactiviteiten, laatste schooldag e.d. De financiën worden beheerd door de penningmeester van
de oudervereniging en de bestedingen van het geld worden in overleg met het team bepaald.
De ouderbijdrage van € 20,00 per leerling kan overgemaakt worden op
rekeningnummer NL41RABO0349910812 t.n.v. Oudervereniging obs Boekhorst. Graag onder
vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en).
Zou u zo vriendelijk willen zijn dit uiterlijk 28 november te doen?
Namens de kinderen alvast hartelijk dank!
Ouderhulplijst
Bij deze info zit de inventarisatielijst voor ouderhulp. Dit is een initiatief van de oudervereniging in
samenwerking met de leerkrachten van OBS Boekhorst. We vinden het belangrijk dat ouders zich
betrokken voelen bij de school van hun kind(eren). We hopen dat deze ouderhulplijst daar aan zal
bijdragen.
Op school vinden allerlei activiteiten plaats - binnen én buiten het schoolgebouw, onder én na
schooltijd - waarvoor ouderhulp wordt gevraagd. We zouden het heel fijn vinden als u onderstaande
lijst invult en weer inlevert bij de leerkracht. Alle lijsten zullen worden samengevoegd met als doel
een soort ‘databank’ van mensen die in principe wel (eens) willen helpen op school en die we kunnen
benaderen als er hulp nodig is.
De kinderen krijgen de ouderhulplijst vrijdag 1 november in de tas mee op papier. Op de
ouderhulplijst kunt u aankruisen waar u bij zou willen helpen. Te zijner tijd zal er dan contact met u
worden opgenomen.
Wilt u de ouderhulplijst zo spoedig mogelijk weer op school inleveren?
Actie pleegzorg
Heeft u het spandoek op ons schoolhek gezien? Daarmee wordt aandacht gevraagd voor pleegzorg.
De actie van Jeugdhulp Friesland en de William Schrikker Groep wordt ondersteund door de
gemeente Ooststellingwerf.
Opgroeien in een gezin. Voor de meeste kinderen is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar wat
als de problemen in een gezin zo groot zijn dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen? Dan is
(tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak het beste alternatief. In Friesland wonen bijna 850 kinderen
in een pleeggezin. Dat lijkt veel maar toch wordt voor veel andere kinderen een warm gezin gezocht.
Iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat u een kind structuur, warmte en
veiligheid kunt bieden.
Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Sommige kinderen wonen zeven dagen in de week bij
hun pleeggezin. Anderen af en toe een weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt af van wat het
beste is voor het pleegkind.
Wilt u meer weten? Op een informatiebijeenkomst delen pleegouders en hulpverleners ervaringen
om u een zo goed mogelijk beeld van pleegzorg te geven. En wat erbij komt kijken om pleegouder te

worden. Om wat voor kinderen het gaat, hoe het voorbereidingstraject eruit ziet en welke
ondersteuning geboden wordt.
Op www.jeugdhulpfriesland.nl/pleegouder-worden vindt u meer informatie en kunt u zich
vrijblijvend aanmelden voor een bijeenkomst voor meer informatie.
Cursus budgetteren
Na de herfstvakantie start de gratis budgetcursus ‘Weet wat je besteedt’. Het is een korte en gratis
cursus over het omgaan met geld en alles wat daarbij komt kijken. Heel handig zo vlak voor de
duurste maanden. De gemeente, gebiedsteam en Scala geven deze cursus samen. Inwoners kunnen
zich aanmelden via Scala.
De cursus start meteen na de herfstvakantie op donderdagavond in Haulerwijk. Reiskosten behoren
tot de mogelijkheden.
Uitnodiging Publiekscollege ‘Hoezo, geen wifi??’
Opvoeden in tijden van internet Smartphones, sociale media en games: onze kinderen zijn er maar
druk mee.
Veel contact vindt online plaats en ze maken er van alles mee. Als ouder kun je niet meer met alles
meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? Moet je je kind nu wel of juist niet controleren? Wel of
niet verbieden dat ze met hun mobiel gaan slapen? En wat doe je als er iets misgaat?
Tijdens het Publiekscollege neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd &
Media, ons mee in de wereld van jongeren op internet.
U krijgt een goede indruk van wat de meeste kinderen online doen en waarom, wat ze ervan leren en
waar ze juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn handvatten aan hoe u als ouder kunt omgaan met
de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de WhatsApp groep, huiswerk dat in de
knel komt of op tijd stoppen met gamen.
U kunt rekenen op een onderhoudende en interactieve bijeenkomst. De insteek is positief en u krijgt
praktische tips om uw kind te begeleiden bij (online) mediagebruik.
Wie, waar, wanneer?
Wie: Evelyn Verburgh
Waar: Terra Wolvega Paulus Potterstraat 33, Wolvega
Wanneer: Dinsdag 5 november 2019
Tijden: 19.45 uur – inloop 20.00 uur – welkom 21.00 uur – afsluitend drankje
Kosten: Geen
Deze avond wilt u toch niet missen? Schrijf u nu in en wees verzekerd van deelname!
Aanmelden kan tot 4 november via: t.devries-boezerooij@terra.nl of bianka.vdberg@comprix.nl
Tot ziens op dinsdag 5 november op het Publiekscollege!

