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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
JANUARI/FEBRUARI 2020
Vrijdag 24 januari

Groep 7 Mediatorentraining
Groep 5 Blazersklas

Maandag 27 januari

Groep 5 tennisles tijdens gym
19.30 uur MR vergadering

Dinsdag 28 januari

Donderdag 30 januari

Groep 3 en 6 tennisles tijdens gym
Voorleesochtend groep 1 en 2
Groep 7 Mediatorentraining
Landelijke onderwijsstaking; school dicht

Vrijdag 31 januari

Landelijke onderwijsstaking; school dicht

Maandag 3 februari

MARGEDAG; kinderen vrij ( zie jaarkalender)

Dinsdag 4 februari

Juf Anita afwezig ; Studiedag

Woensdag 5 februari

Zaterdag 8 februari

Wieletjesdag
Groep 7 Mediatorentraining
Volgende info met bijdrage groep 8
Groep 4 tennisles tijdens gym
Remco Heite Schoolschaaktoernooi in Wolvega

Maandag 10 februari

Rapport mee

Dinsdag 11 februari

15.00-17.00 uur Rapportgesprekken
18.00-20.00 uur Rapportgesprekken

Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari

15.00-17.00 uur Rapportgesprekken
18.00-20.00 uur Rapportgesprekken
Juf Mieneke cursus; juf Jasmijn in groep 3

15 t/m 23 februari

VOORJAARSVAKANTIE

Donderdag 6 februari

Verjaardagen:
De komende weken zijn jarig:
24-01
Esmee Sterre
25-01
Esmay
28-01
Anida
04-02
Emy
06-02
Ryan
Marissa

groep 6
groep 6
groep 2
groep 2
groep 4
groep 7

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!

Van de directie:
* Deze week is er een fietscomputer gevonden op het plein. De eigenaar of eigenaresse hiervan kan
zich melden bij mij.
* Denkt u nog even aan het inleveren van de VZ-jes voor onze school?
Marge dag
Maandag 3 februari zijn alle kinderen de hele dag vrij i.v.m. een studiedag van het team!
Wieletjesdag
Woensdag 5 februari is het weer wieletjesdag. De kinderen mogen dan op kleine wielen in de
ochtend- en middagpauze op het schoolplein spelen.
Honden op het schoolplein
In de schoolgids staat geschreven dat honden niet toegestaan zijn op het plein.
Wij constateren dat deze afspraak waarschijnlijk niet bij iedereen bekend is en
willen u er hierbij graag op attenderen.
Sommige kinderen zijn bang voor honden en voelen zich daardoor niet veilig,
daarnaast is een schoolplein niet een geschikte plaats om honden mee naar
toe te nemen. Wij rekenen op uw begrip.
Cito toetsen, rapport en oudercontact
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen maandag 10 februari hun rapport mee naar huis.
De oudergesprekken over de rapporten worden gehouden op dinsdag 11 en donderdag 13 februari.
Deze oudergesprekken zijn VERPLICHT, we verwachten dus dat alle ouder(s)/ verzorger(s) naar deze
gesprekken komen. Vanaf groep 3 t/m 5 mogen de kinderen mee komen naar de gesprekken, u kunt
zelf het beste de afweging maken of u uw kind wel of niet meeneemt.
De kinderen van groep 6, 7 en 8 worden in ieder geval verwacht tijdens het gesprek!
Inschrijven kan t/m vrijdag 24 januari. Ouders/verzorgers die niet inschrijven worden door ons
ingedeeld!
Dinsdag 28 januari ontvangt u het definitieve rooster voor de oudergesprekken op papier, kijk dus
even in de tas van uw kind(eren).
Oudertevredenheidspeiling
Tijdens de oudergesprekken is juf Anita op school om ouders te begeleiden bij het invullen van de
oudertevredenheidspeiling. Dit kan op een chromebook, vooraf aan het oudergesprek, tijdens het
wachten of na afloop van het oudergesprek en neemt ongeveer 5-10 minuten in beslag.
Om een representatief beeld te krijgen is het wenselijk dat zoveel mogelijk ouders de
oudertevredenheidspeling invullen.
Remco Heite Schoolschaaktoernooi
Zaterdag 8 februari vindt het Remco Heiteschoolschaaktoenooi plaats in Wolvega. Onze school
neemt daar met een team bestaande uit: Bo, Dinand, Elwin en Tycho aan deel.
De vader van Bo, Raymond Betten is de coach van het team en zal de kinderen begeleiden.
Op dit moment wordt er al druk geoefend voor het toernooi. We wensen team Boekhorst veel
succes!
Vreedzame School
Deze week beginnen we met de lessen uit Blok 5:

We dragen allemaal een steentje bij

Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het:
- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander
- leren omgaan met je boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.

-

leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator.
leren dat je op school leerling mediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict hebt.

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de
school:
- de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de
school.
- de kinderen maken een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de
school.
- de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken
van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.
- de kinderen leren werken met klassencommissies en schoolcommissies.

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.
Voorleesdagen
Van woensdag 22 januari tot 1 februari zijn er weer de Nationale Voorleesdagen!
Dit jaar staat het boek “Moppereend” centraal.
Ook onze school doet hieraan mee en heeft verschillende activiteiten gepland in deze weken.
Op dinsdag 28 januari wordt er een voorleesochtend georganiseerd voor de kinderen van groep 1 en
2 van CBS In de Kring, OBS Boekhorst en peuterspeelgroep Nijntje.
Van 08:30 – 08:45 uur zijn ouders en kinderen welkom in de grote zaal. Hier worden de kinderen
voorgelezen door hun ouders. Als je als ouder niet aanwezig kunt zijn, kan uw zoon of dochter
aansluiten bij een andere voorleesouder.
Graag horen wij of u aanwezig bent bij de voorleesochtend. Geef je snel op bij meester Nico, juf
Ingrid of juf Sandra! Meenemen: kussen + een prentenboek.

Nieuws vanuit de Bibliotheek
Vanuit de bibliotheek wensen we u weer veel leesplezier in 2020 en hopen u en uw kinderen vaak te
mogen zien in één van onze bibliotheekvestigingen.
WIST JE DAT:
-

het lidmaatschap GRATIS is tot 18 jaar?
Je als ouder niet zelf lid hoeft te zijn als je voor je kind wel een abonnement wilt?
je wel 10 materialen per keer kunt lenen?
de uitleentermijn 4 weken is?
je geen te laat geld meer hoeft te betalen als je de boeken iets te lang thuis hebt?
iedereen gebruik kan maken van het leescafé om een krant of tijdschrift te lenen?
daarbij gratis koffie/thee gedronken kan worden?
er computers staan met internet?
Dat de vestigingen van Bibliotheken Zuidoost Fryslân opnieuw zijn gecertificeerd?

Heeft uw kind op school een leuk boek gelezen en wil hij/zij verder lezen? Deze keer een aantal
nieuwe informatieve boeken!

’t Verrukkelijke kinder bakboek / Rutger van den Broek & Mark Haayema
De familie Bakker maakt het hele jaar door de lekkerste taarten, broodjes en
koekjes. Uitleg van bakrecepten voor elk seizoen. Met korte verhalen, gedichten,
kleurenillustraties en kleurenfoto's van elk baksel. Met wat hulp vanaf ca. 8 t/m
12 jaar.

50 helden die de wereld mooier hebben gemaakt / door Lily Murray
Wist je dat president Lincoln een einde maakte aan de slavernij? En dat Maria
Montessori een van de eerste vrouwelijke artsen in Italïe was? Lees welke vijftig
bekende en onbekende mensen een lintje verdienen door o.a. hun ontdekkingen
of strijd tegen onrecht. Met gestileerde kleurenillustraties. Vanaf ca. 9 t/m 12
jaar.

Wilde dieren van de oceaan : dierenprentenboek met verhalen en informatie
Ontmoet negen wilde dieren die in en rond de oceanen leven, waaronder de
dolfijn, albatros, octopus, zeeschildpad en zeeotter. Over elk dier is er een
voorleesverhaal en enige weetjes. Met kleurenfoto's en getekende illustraties.
Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar.

Duurt het nog lang? : 9 maanden wachten op de baby / Floor Bal & Iris Deppe
Krijg jij een broertje of zusje? Volg week voor week hoe de baby zich ontwikkelt
in mama's buik. Met paginagrote kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar.

WOLVEGA - De Bibliotheek Zuidoost Fryslân heeft woensdag 18 december opnieuw een officieel
kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal
(CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden
voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.
De Bibliotheek Zuidoost Fryslân scoorde op veel onderwerpen positief en is daarmee zeer content.
Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de
toekomstbestendigheid van de organisatie en diensten. Het certificaat is vier jaar geldig.
Verder lezen?
https://stellingwerf.nl/artikel/1070574/bibliotheek-zuidoost-fryslan-gecertificeerd.html

