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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
JANUARI 2020
Maandag 13 januari
Dinsdag 14 januari

Start CITO Toetsweken
Luizencontrole
Juf Anita afwezig; studiedag
Groep 3 en 7 naar de bibliotheek

Woensdag 15 januari

Juf Anita afwezig; directieoverleg
Groep 8 kennismakingsochtend Stellingwerf College. FIETS mee.

Vrijdag 17 januari

Juf Mieneke cursus; juf Jasmijn in groep 3
Groep 8 Veerkieker in de klas
Groep 5 Blazersklas

Woensdag 22 januari

Opening Voorleesdagen (samen met In de Kring)
Laatste ronde boekenverkoop ( €0.20 mee)

Donderdag 23 januari

Volgende info met bijdrage groep 7
Juf Anita `s ochtends afwezig

Vrijdag 24 januari

Groep 7 Mediatorentraining

Maandag 27 januari

Groep 5 tennisles tijdens gym
19.30 uur MR vergadering

Dinsdag 28 januari

Groep 3 en 6 tennisles tijdens gym
Voorleesochtend groep 1 en 2
Groep 7 Mediatorentraining

Donderdag 30 januari

Landelijke onderwijsstaking; school dicht

Vrijdag 31 januari

Landelijke onderwijsstaking; school dicht

Maandag 3 februari

MARGEDAG; kinderen vrij ( zie jaarkalender)

Verjaardagen:
De komende weken zijn jarig:
14-01
Lars
Sven
Fayenna
20-01
Nadine
Sophie
Wesley
22-01
Zenya
Noa
Nora
23-01
Amar
Jente
Amber

groep 7
groep 7
groep 1
groep 4
groep 4
groep 6
groep 7
groep 1
groep 4
groep 1
groep 6
groep 4

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie:
Afgelopen maandag zijn we na 2 weken kerstvakantie begonnen aan de eerste schooldag van 2020.
De OV zorgde voor heerlijke chocolademelk en rolletjes; een smakelijk begin!
We kunnen terug kijken op een geslaagd kerstfeest, met een gezellige disco en een kleine kerstmarkt
met verkoop van kerststollen, loten en boeken. Zoals altijd zullen we de activiteiten met de OV
evalueren en zal er aandacht zijn voor de verbeterpunten.
Woensdag 18 december vond de traditionele Dance Battle plaats bij dansstudio Clarette en Leon.
Alle dansparen hebben erg hun best gedaan en goed gedanst. Nethlini en Esmee Sterre uit groep 6
vormden een dans duo en eindigden als 2e bij deze danswedstrijd, hier zijn we erg trots op; goed
gedaan meiden!
In de media heeft u vast gehoord over de landelijke onderwijsstaking op donderdag 30 en vrijdag 31
januari. Ondanks de toezegging van incidenteel en structureel geld is het oplopende lerarentekort en
het verlagen van de werkdruk nog niet opgelost.
Ook in het noorden wordt de vervanging een steeds groter probleem. Door het steeds intern op te
lossen, werken we er min of meer zelf aan mee dat dit probleem niet zichtbaar wordt. Leerkrachten
durven zich bijna niet ziek te melden, omdat collega’s dan de lege plek moeten invullen. Invallers zijn
er amper.
Het team van Obs Boekhorst heeft daarom besloten te gaan staken op 30 en 31 januari. We vinden
het heel erg vervelend dat kinderen en ouders telkens de dupe worden van het sluiten van de school,
maar voelen ons wel genoodzaakt aan de staking mee te doen, zeker ook in het belang van de
kinderen en de ouders!
Op donderdag 30 januari zullen wij ons als tegenprestatie vrijwillig maatschappelijk gaan inzetten in
de ouderenzorg. Ook deze beroepsgroep heeft te maken met een grote werkdruk, maar kan niet
zomaar het werk neerleggen. Om de zorg een hart onder de riem te steken gaan teamleden van Obs
Boekhorst een dag medewerkers in de ouderenzorg ondersteunen.
U kunt voor onze school nog steeds VZ-jes sparen bij de Albert Heijn. Volle spaarkaarten kunt u
inleveren t/m vrijdag 24 januari 2020. Dit kan op school of bij de Albert Heijn, vermeld er dan wel
even bij dat de spaarkaart voor Obs Boekhorst is!
Maandag 13 januari vindt er weer een reguliere luizencontrole plaats. Wilt u rekening houden met
ingewikkelde staarten en gel?
Het luizenopsporingsteam kan nog steeds versterking gebruiken!
Rest mij nog om iedereen namens het Boekhorstteam een leerzaam 2020 toe te wensen!
Anita de Vries
Vreedzame School
Voor de kerstvakantie zijn wij gestart met blok 3; Wij hebben oor voor elkaar.
In dit blok leren de kinderen belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk
communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt
van een ander, verschil van mening overbruggen.
De lessen zijn gericht op:
- Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten.
Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.

-

Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te
stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
- Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de
interpretatie van een boodschap kan verschillen.
- Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
- Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
- Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
- In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie en op het respectvol communiceren via de
‘sociale media’.
Op de site www.obsboekhorst.nl vindt u onder INFORMATIE en vervolgens VREEDZAME SCHOOL alle
nieuwsbrieven voor ouders, zodat u kunt lezen wat in elk blok aan bod komt.
Via de info houden wij u ook hiervan op de hoogte.
Mediatorentraining groep 7
De kinderen van groep 7 zullen vanaf eind januari opgeleid worden tot mediator door juf Desy en juf
Anita. Alle kinderen zullen worden opgeleid tot mediator. Na de voorjaarsvakantie zullen de kinderen
die dit leuk vinden de taak als mediator overnemen van de kinderen uit groep 8.
Laatste ronde boekenverkoop
Aansluitend op de kerstdisco konden de kinderen kinderboeken kopen. Er zijn toen al behoorlijk wat
boeken verkocht, maar er is nog steeds een flinke voorraad over.
Daarom organiseren wij op woensdag 22 januari een extra (en laatste verkoopronde) waar de
kinderen voor € 0,20 per stuk kinderboeken kunnen kopen.
Alle kinderen zullen deze dag per groep een rondje maken langs de boeken die te koop zijn. Het zou
natuurlijk voor de kinderen heel leuk zijn als ze allemaal een eigen boek mogen kopen (meer mag
natuurlijk ook)!
Zou u uw kind hiervoor deze dag wat geld mee willen geven naar school?
De opbrengst van deze boekenverkoop zal gebruikt worden om nieuwe kinderenboeken voor school
aan te schaffen.
Groep 8 naar het Stellingwerf College
Alle kinderen van groep 8 gaan woensdagmorgen 15 januari, onder schooltijd, naar het Stellingwerf
College om daar deel te nemen aan de kennismakingsochtend.
Juf Alice gaat met de kinderen op de FIETS, daarom moeten de kinderen van groep 8 woensdag 15
januari op de fiets naar school komen.
Groep 5 Blazersklas
Zoals elk jaar, leren de kinderen van groep 5 van de basisscholen en een VSO groep van de Meester
Duisterhoutschool een instrument te bespelen. Ellis Nijdam
(trompet/trombone) en Jelle Visser (klarinet/saxofoon), muziekdocenten
van Kunst & COO, komen vanaf vrijdagmiddag 17 januari les geven onder
schooltijd, dat heet een blazersklas.
Na schooltijd kan er extra geoefend worden in de muziekclub en ook is er
de mogelijkheid om thuis op een instrument te oefenen. We hopen
natuurlijk dat heel veel kinderen dit gaan doen. Want samen muziek
maken is leuk!
Na 20 weken sluiten we het project af met een optreden tijdens de musical “De Vuilnisboot’ welke
we met de hele school gaan opvoeren. Dit zal zijn op vrijdag 15 mei. Noteert u dit vast in uw agenda?

Vrijwillige ouderbijdrage
Er zijn al veel ouders die de bijdrage hebben overgemaakt. Heel erg fijn!
Deze bijdrage wordt van ouders gevraagd om de activiteiten, waarvoor school geen subsidie van het
rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren.
Het geld wordt gebruikt voor activiteiten zoals;
* Schoolzwemmen
* Sinterklaas,
* Kerstviering,
* Pasen,
* sportactiviteiten,
* Laatste schooldag enz.
Deze bijdrage is voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld op €20,- per leerling.
Mocht u problemen hebben met de betaling van deze vrijwillige bijdrage dan kunt u contact
opnemen met de penningmeester van de OV of met juf Anita om te kijken naar een alternatief.
Wij vragen een relatief klein bedrag van € 20 voor een heel schooljaar en als iedereen betaalt kunnen
we mooie dingen doen voor uw kinderen die anders niet mogelijk zijn.
Mocht u nog niet betaald hebben dan kunt u het bedrag overmaken op
rekeningnummer NL41RABO0349910812 t.n.v. Oudervereniging obs Boekhorst. Graag onder
vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en).
Alvast bedankt voor uw bijdrage! Namens de OV.

Schoolfruit week 3:

Woensdag :avocado

Donderdag: mandarijn

Vrijdag: sinaasappel

