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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
FEBRUARI 2020
Vrijdag 7 februari

13.30 uur Vergadering leerlingenraad

Zaterdag 8 februari

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
15.00-17.00 uur Rapportgesprekken
18.00-20.00 uur Rapportgesprekken

Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari

Juf Mieneke cursus; juf Jasmijn in groep 3

15 t/m 23 februari

VOORJAARSVAKANTIE

Woensdag 26 februari

Groep 8 naar de bibliotheek
Juf Anita afwezig; directieoverleg

Donderdag 28 februari

Volgende info

Verjaardagen:
De komende weken zijn jarig:
07-02
William
Joan
08-02
Thijn
09-02
Sverre
Baran
11-02
Bissan
12-02
Bianca
Heran
15-02
Aldis
24-02
Leco
Amy
25-02
Brandt

groep 7
groep 5
groep 4
groep 7
groep 1
groep 3
groep 4
groep 3
groep 8
groep 8
groep 7
groep 1

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie:
De boekenverkoop tijdens de kerstdisco en vorige week heeft € 145.- opgeleverd.
Dit geld gaan we besteden voor de aanschaf van nieuwe leesboeken. Bedankt allemaal!
De overgebleven boeken worden verscheept naar Suriname. De dochter van meester Hans en juf
Zwannie loopt daar stage in een bibliotheek en zij kunnen de boeken daar goed gebruiken.

Klankbordgroep ouders; iets voor u??
De klankbordgroep ouders zoekt nog steeds naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om mee te denken
over het reilen en zeilen bij ons op school en meer informatie te krijgen over keuzes die wij maken,
stuur dan een mail naar directie@obsboekhorst.nl.
De volgende bijeenkomst gaan we het hebben over mediawijsheid en onze methode voor
muziekonderwijs, interessant dus!
Cito toetsen, rapport en oudercontact
De kinderen van groep 1 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.
Dinsdag 28 januari heeft u het definitieve rooster voor de oudergesprekken op papier ontvangen.
Zonder afmelding rekenen we op uw komst.
Deze oudergesprekken zijn VERPLICHT, we verwachten dus dat alle ouder(s)/ verzorger(s) naar deze
gesprekken komen. Vanaf groep 3/4 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 5, 6, 7 en 8 worden in ieder geval verwacht tijdens het gesprek!
Oudertevredenheidspeiling
Tijdens de oudergesprekken is juf Anita, samen met een MR lid, 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 van wat ouders van onze school vinden, is het wenselijk dat
zoveel mogelijk ouders de oudertevredenheidspeiling invullen.
WE STELLEN HET ZEER OP PRIJS ALS U TIJDENS DE OUDERGESPREKKEN DE TIJD NEEMT OM DE
OUDERTEVREDENHEIDSPEILING IN TE VULLEN. ALVAST HARTELIJK DANK HIERVOOR!
Vreedzame School

De kinderen van groep 7 hebben de mediatorentraining met een goed resultaat afgesloten.
Eva, Amy en Tomek staan niet op de foto, maar zijn ook geslaagd. Gefeliciteerd allemaal!
Na de voorjaarsvakantie gaan zij om toerbeurt deze rol vervullen op het plein in de pauzes van de
kinderen uit groep 3 t/m 8. De pleinwacht blijft eindverantwoordelijke voor wat er op het plein

gebeurt, maar de mediatoren gaan hierbij ondersteunen. Zo kunnen zij ook gevraagd worden om een
conflict op te lossen samen met de kinderen. Dit gaan ze altijd met z`n tweeën doen en wordt
regelmatig geëvalueerd.
Maandag 24 februari worden de mediatoren geïntroduceerd bij de kinderen van groep 3 t/m 8 zodat
zij weten wie ze kunnen benaderen bij het oplossen van een conflict. De poster met daarop de foto`s
van de mediatoren komt bij de deur van het gymlokaal te hangen met daarbij het rooster wie er op
die dag “dienst” heeft.
Regionale voorronde voorleeswedstrijd
Maandag 4 februari heeft Bo uit groep 7 mee gedaan aan de regionale voorronde van de
voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Oosterwolde. Bo heeft keurig voorgelezen, maar is helaas
niet door naar de volgende ronde.
Jammer Bo, maar wel goed gedaan!
Bibliotheek op school
Ter bevordering van het lezen willen wij het volgende onder de aandacht brengen:
“Geef een (prenten)boek cadeau” heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te
laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke
organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker voor een
klein bedrag beschikbaar te maken.
Dit jaar is het boek Koning van Katoren van Jan Terlouw vanaf 9 februari voor € 2,- in de boekhandel
te koop..
Project Vuilnisboot
Wellicht heeft u het al van de kinderen gehoord…er wordt al druk gezongen en geoefend voor de
voorstelling DE VUILNISBOOT. Aan deze voorstelling leveren alle kinderen van Obs Boekhorst een
bijdrage in de vorm van zingen, dansen, toneelspelen, decor, etc.!
De ouders van groep 3 hebben al een mail gekregen over de kleding. Om de kinderen van groep 3
aan te kleden als piraat willen we graag dat elke kind een wit T-shirt en een (spijker) broek mee
neemt naar school.
We zullen in de kleding gaan knippen, dus het is wel handig dat het kleding is die kapot mag.
U hoeft deze kleding nu nog niet in te leveren op school, maar het is wel raadzaam deze achter de
hand te houden mocht u bijvoorbeeld de kast opruimen.
De voorstelling de Vuilnisboot vindt plaats op vrijdagochtend 15 mei en hiervoor worden alle
ouder(s), verzorger(s) t.z.t uitgenodigd. Wilt u deze datum alvast op de kalender schrijven!?
De Vuilnisboot is tevens de afsluiting van ons project rond afval en duurzaamheid.

