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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
NOVEMBER
Vrijdag 15 november

Vrijdag 22 november

Juf Mieneke cursus; juf Jasmijn groep 3
SCHOOLFRUIT
Juf Anita directieoverleg
Groep 4 dansles Clarette en Leon
Lootjes trekken Sinterklaas groep 5 t/m 8
SCHOOLFRUIT
Informatieavond Stellingwerfcollege ouders van groep 8
SCHOOLFRUIT
SCHOOLFRUIT

Dinsdag 26 november

19.30 uur MR vergadering

Woensdag 27 november

Groep 8 Veerkieker in de klas
Groep 5/6 dance battle
Juf Ingrid IB bijeenkomst
SCHOOLFRUIT
Volgende info met bijdrage groep 5
Klassenbezoeken Vreedzame School
SCHOOLFRUIT
10.30 uur groep 8 excursie proefkolonie Fredericksoord
SCHOOLFRUIT
DECEMBER

Woensdag 20 november

Donderdag 21 november

Donderdag 28 november

Vrijdag 29 november

Maandag 2 december

Vergadering leerlingenraad met In de Kring

Woensdag 4 december

Vrijdag 6 december

WIELETJESDAG
Groep 5/6 dance battle
SCHOOLFRUIT
Sint op MFS ZUID
SCHOOLFRUIT
SCHOOLFRUIT

Dinsdag 10 december

Groep 5/6 dance battle

Woensdag 11 december

Juf Anita directieoverleg
SCHOOLFRUIT
Volgende info met bijdrage groep 6
Kerstatelier
SCHOOLFRUIT

Donderdag 5 december

Donderdag 12 december

Verjaardagen:
De komende periode zijn jarig:
17-11
Djenna
20-11
Silvi
23-11
Djurre
Naomi
24-11
Sander
28-11
Alyssa

groep 1
groep 3
groep 5
groep 7
groep 4
groep8

Van de directie:
In de info van 10 oktober j.l heeft een oproep gestaan voor leden van de klankbordgroep. Hierop zijn
geen reacties binnen gekomen, vandaar deze herhaling:
De klankbordgroep zoekt nog nieuwe leden. Lijkt het u leuk om deze “denktank” te komen
versterken meld u dan aan via directie@obsboekhorst.nl
Ouders van kinderen uit groep 1 en 6 zijn momenteel niet vertegenwoordigd in de klankbordgroep,
maar ook ouders uit andere groepen zijn van harte welkom!
Schoolfruit
Van 13 november tot en met 17 april doet onze school mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week
gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10uurtje om in de klas op te eten.
De 3 vaste groente- en fruitdagen waarop u geen 10 uurtje mee hoeft te
geven zijn WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG. Wilt u wel drinken
meegeven?
Het is fijn dat we een rooster hebben kunnen maken van ouders die ons helpen bij het snijden en
uitdelen van het fruit. Maar vele handen maken licht werk, alle hulp is welkom!
Via https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EUSchoolfruit.htm kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief voor ouders. Zo wordt u op de hoogte
gehouden over welk fruit er geleverd gaat worden. Onze leverancier is C.J den Daas b.v, dit moet u
aangeven om de juiste nieuwsbrief te ontvangen.
Ouderhulplijst
Vrijdag 1 november is de ouderhulplijst in de tas meegegaan 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.
Nog niet alle ouderhulplijsten zijn ingeleverd op school. Wilt u hier nog even naar kijken?
Informatieavond Stellingwerfcollege
Donderdag 21 november organiseren Cbs In de Kring en Obs Boekhorst een gezamenlijke ouderavond,
waarop Ben Krause, leerjaar coördinator van de brugklas, voorlichting komt geven over het
Stellingwerfcollege. De avond begint om 19.30 uur in het lokaal van groep 8.
Deze avond vervangt de algemene ouderavond die op maandag 25 november op het Stellingwerfcollege zelf
wordt gegeven.
Alle ouders van de kinderen uit groep 8 zijn van harte uitgenodigd voor deze avond. Ouders van leerlingen
uit groep 7 die geïnteresseerd zijn, zijn ook van harte welkom!
We verwachten natuurlijk alle ouders van de kinderen uit groep 8, maar i.v.m. het klaar zetten van de stoelen
en koffie/thee is het wenselijk dat u zich opgeeft via directie@obsboekhorst.nl

Sint op MFS Zuid
Sinterklaas heef laten weten donderdag 5 december een bezoek te
brengen aan de kinderen van MFS Zuid.
In de voorbereiding hierop gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 op
woensdag 20 november lootjes trekken.
De kinderen trekken een lootje waarop staat wat de bedoeling is, een
cadeautip en iets over de leerling die ze hebben getrokken. U kunt
even vragen naar het lootje maar voor de zekerheid beschrijven we
hierbij de bedoeling:






Je koopt een cadeau of meerdere cadeautjes voor € 5,-.
Je maakt een surprise, hierin doe je de cadeautjes (als je geld over hebt doe je dit ook in de
surprise).
Je schrijft een gedicht van minimaal 8 regels.
Schrijf de naam van degene voor wie het cadeau is duidelijk op de surprise.
Na het uitpakken van de surprise mag je elkaar vertellen van wie jij het lootje had, tot die tijd
blijft dit GEHEIM!

Daarnaast zoekt de Sinterklaascommissie iemand die op 5 december `s morgensvroeg Sinterklaas wil
schminken. U kunt hiervoor contact opnemen met juf Sandra via sandra@obsboekhorst.nl
Excursie groep 8:
Groep 8 gaat op vrijdag 29 november op excursie naar de proefkolonie in Fredericksoord.
Dit onderdeel hoort bij het project de Veerkieker waaraan de school deelneemt.
We zijn voor deze excursie op zoek naar chauffeurs. Het vertrek vanaf school is om 9.45 uur, we
verwachten rond 12.45 uur weer terug te zijn op school.
Indien u kunt rijden, kunt u dat laten weten via alice@obsboekhorst.nl
Namens de kinderen van groep 8 alvast hartelijk dank!

