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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
MAART 2020
Dinsdag 3 maart

Juf Anita afwezig ivm studiedag

Woensdag 4 maart

MARGEDAG; kinderen vrij ivm studiedag alle Comprix medewerkers

Donderdag 5 maart

Groep 7 naar het Vlechtmuseum in Noordwolde
10.00 uur Schoolfruit of eigen fruit mee
10.00 uur Schoolfruit of eigen fruit mee

Vrijdag 6 maart
Maandag 9 maart
Dinsdag 10 maart
Woensdag 11 maart

Schoolarts voor groep 2 leerlingen
Leerlingenraad met In de Kring
Schoolarts voor groep 2
Groep 3 en 7 naar de bibliotheek
Juf Ingrid afwezig

Donderdag 12 maart

Geen gym groep 7/8 i.v.m. vaccinaties in de sporthal
Volgende info met bijdrage groep 1
Groep 1 excursie Hoolten Klinte te Appelscha
19.30 Klankbordbijeenkomst ouders

Vrijdag 13 maart

Juf Esther afwezig i.v.m. studiedag, juf Jasmijn groep 5

Woensdag 18 maart

Open dag

Donderdag 19 maart

Groep 3 excursie Kiekhuus Wolvega

Vrijdag 20 maart

Juf Mieneke afwezig i.v.m. cursus; juf Jasmijn groep 3
Juf Anita afwezig i.v.m. studiedag

Maandag 23 maart

Groep 6 Molenaar in de klas

Dinsdag 24 maart

Groep 6 naar de molen in Makkinga
Groep 4 naar de bibliotheek
Groep 3 kunstenaar in de klas
19.30 uur MR vergadering

Woensdag 25 maart

Juf Anita directieoverleg
Groep 6 kunstenaar in de klas

Donderdag 26 maart

Volgende info met bijdrage groep 2
REKENDAG op Obs Boekhorst

Maandag 30 maart

Schoolverpleegkundige voor groep 7

Dinsdag 31 maart

Juf Anita afwezig ivm studiedag
Theoretisch verkeersexamen groep 7

Verjaardagen:
De komende weken zijn jarig:
6 maart
Rooda
groep 1
10 maart
Sara
groep 7
Allebei alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Margedag
Woensdag 4 maart zijn alle leerlingen van Comprix vrij, dus ook van Obs Boekhorst. Alle juffen en
meesters hebben die dag een studiedag in het Abe Lenstra stadion met als thema “Jij slaat de maat”.
Oudertevredenheidspeiling
Tijdens de rapportgesprekken hebben veel ouders/verzorgers de oudertevredenheidspeiling
ingevuld. Daarvoor onze hartelijke dank.
De uitkomst hiervan zullen we eerst bespreken in het team en de MR en daarna via de info naar u
terugkoppelen.
Schoolfruit
Van 13 november tot en met 17 april doet onze school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De
kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag 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! De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd
door de Europese Unie. Voorwaarde is wel dat school een eigen schoolfruit beleid opstelt.
Hierover hebben wij in het team afgesproken dat vanaf volgende week, woensdag, donderdag en
vrijdag onze vaste groente/fruitdagen blijven. Alle kinderen eten om 10 uur groente en/of fruit.
Kinderen die het fruit niet lekker vinden wat aangeboden wordt via het schoolfruitprogramma
dienen eigen fruit mee te nemen van huis. Koekjes of andere versnaperingen worden op woensdag,
donderdag en vrijdag niet meer getolereerd en mee teruggenomen naar huis.
Tot 17 april is er dus een keuze; of eten van het fruit dat aangeboden wordt door het
schoolfruitprogramma, of eigen fruit meenemen van huis op woensdag, donderdag en vrijdag.
Leesbevordering
Ter bevordering van 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..
Stichting Comprix heeft voor alle leerlingen uit groep 8 dit boek aangeschaft. Super natuurlijk!
Stagiaire groep 4
Maxime Krook komt vanaf vrijdag 28 februari stage lopen in groep 4 en juf Lisette. Maxime is
begonnen aan de deeltijd instroom Pabo en zal de komende weken telkens op vrijdag aanwezig zijn.
We wensen haar een fijne stagetijd toe!
Schoolreizen
De schoolreizen voor groep 1 t/m 8 zijn weer (bijna) geboekt!
Hieronder staan de verschillende bestemmingen en de kosten. Voor groep 4/5/6 zijn we nog in
onderhandeling met de busmaatschappij. Deze prijs volgt z.s.m.

Datum
Donderdag
16 april
Vrijdag
19 juni
Vrijdag
19 juni
Woe t/m vrij
27-28-29 mei

Groepen
groep 1 t/m 3
groep 4,5,6
groep 7
groep 8

Waarheen
De Naturije
Drachten
Slagharen

Kosten
€ 20.-

Nemo
Amsterdam
Bakkeveen
Meerdaags kamp,
op de fiets

€ 30,-

Prijs volgt z.s.m

€ 50,-

We verzoeken u het bedrag van uw zoon(s)/dochter(s), indien hierboven vermeld, over te maken op
rekeningnummer NL41RABO0349 9108 12 op naam van Oudervereniging obs Boekhorst
o.v.v. naam (en) en groep(en) van uw zoon(s)/dochter(s).
De betaling van schoolreisgeld is noodzakelijk omdat de school noch de oudervereniging in
staat zijn bij te passen. Ouders/verzorgers met betaalproblemen kunnen terecht bij Stichting
Leergeld. (www.stichtingleergeld.nl).
Dit is iets wat u zelf moeten regelen!!
Ook kunt u altijd even voor vragen binnenlopen bij juf Anita.
Vervoer excursies de Veerkieker
De komende periode zullen we weer een beroep op u moeten doen om vervoer te regelen naar
diverse excursies:
• Groep 7 gaat donderdag 5 maart naar het Vlechtmuseum in Noordwolde.
Vertrek 8.25 uur vanaf school, ca.12.40 uur terug op school.
Aanmelden kan via desy@obsboekhorst.nl
• Groep 1 gaat donderdag 12 maart naar theater De Hoolten Klinte in Appelscha
Vertrek 12.10 uur, terug op school 14.10 uur.
Aanmelden kan via ingridk@obsboekhorst.nl
• Groep 3 gaat donderdag 19 maart naar et Kiekhuus in Wolvega
Vertrek 10.15 uur, terug op school 13.15 uur.
Aanmelden kan via mieneke@obsboekhorst.nl
Zonder uw hulp kunnen deze excursies geen doorgang vinden!
OPENDAG/TERUGKOMDAG T.C.O.
Eind januari en begin februari zijn er bij ons op school en op de andere scholen in Oosterwolde
tennislessen verzorgd voor de kinderen van groep 3 t/m 6.
Sommige kinderen hebben toen een briefje gehad van de tennistrainer over de terugkomdag met hierbij
vermeld dat het €1,- kost.
Ook stond deze activiteit voor groep 3 t/m 8 in het boekje van de naschoolse activiteiten als
een gratis activiteit.
Er zijn dus op de scholen verschillende berichten geweest over de kosten.
Om het voor iedereen gelijk te houden, is besloten dat er geen kosten verbonden zijn aan deze open
dag. Het is voor iedereen gratis!
De terugkomdag is op zaterdag 4 april van 10.00-12.00uur bij T.C.O. (Jardingapad 1, Oosterwolde).
Mocht uw kind nog mee willen doen met de terugkomdag en heeft u zich nog niet opgegeven via het
naschoolse boekje? Dat kan door een mail te sturen naar: info@tennisacademieadvantage.nl

Bibliotheek

Geef een (prenten) boek cadeau!
Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen opgroeien tussen de
boeken
De leesbevorderingscampagne 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 op een toegankelijke
manier beschikbaar te maken.

Het jeugdboek van 2020 is Koning van
Katoren van Jan Terlouw
Verkrijgbaar voor €2.00 bij de boekhandel.

Het prentenboek van
2020 is Woeste
Willem van Ingrid &
Dieter Schubert.
Verkrijgbaar voor €2.50 bij de
boekhandel (vanaf 10april)

Natuurlijk zijn deze boeken ook te leen in de bibliotheek!

Leuke boeken!
De wilde robot – Peter Brown
Na een schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip aan op een
onbewoond eiland. Uit een van de kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een
robot. Ze snapt niet wat er gebeurd is en wat ze nu moet doen. Kan een
robot wel overleven in de wilde natuur?
De dieren op het eiland zijn bang voor haar of gedragen zich agressief. Pas
als Roz zich ontfermt over een jong gansje zonder ouders, maakt ze
vrienden en gaat ze zich thuis voelen op het eiland. Maar dan verschijnen er
een aantal robots die Roz met geweld terug willen halen omdat haar
grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar nieuwe vrienden gaan het
gevecht aan! (vanaf 8 jaar)
De verdwenen Magiër – Piers Torday
Simon, Patricia, Evelyn en Larry hebben de oorlog overleefd. Maar zodra ze
een mysterieuze bibliotheek binnenstappen, begint het gevaar pas echt. Ze
komen terecht in het land van verhalen, Folio, een betoverend koninkrijk.
Maar het is oorlog tussen de vele verhalen in de magische wereld, en de
kinderen kunnen dit alleen stoppen door de maker van de bibliotheek te
vinden. Maar dat is een magiër die al eeuwenlang niet meer is gezien…
(Vanaf 10 jaar)

Waar is geelkapje? – Lida Dijkstra
In Sprokia staan de kinderen van bekende sprookjesfiguren centraal: prins
Frok, die af en toe in een kikker verandert; Reintje, de dochter van
Sneeuwwitje, die een hekel aan haar boze stiefoma heeft; prins Peul, de zoon
van de prinses op de erwt; de gelaarsde Kitten en Geelkapje, de dochter van
Roodkapje. Alleen... Geel is verdwenen. Haar vrienden gaan op zoek en
komen uit bij de spiegel van de boze stiefoma... (vanaf 7 jaar)

Flin, of de verloren liefde van een eenhoorn – Henry Lloyd
Flin groeit op in het bos, ver van de wereld van de mensen. Hij wordt
grootgebracht door twee arenden, en van de tweehoofdige dwerg Mono leert
hij overleven in het bos. Als die hem over de mensen vertelt, is Flin
opgetogen. Er zijn dus meer wezens zoals hij! Ondanks alle waarschuwingen
van de dwerg gaat hij naar hen op zoek. Onderweg ontmoet hij een
eenhoorn, die hopeloos verliefd is op een meisje uit een naburig dorp. Ook
Flin is meteen van haar onder de indruk, en dat is het begin van een
voortdurende rivaliteit. Als het dorp wordt aangevallen door een draak en het
meisje wordt ontvoerd, moeten de eenhoorn en Flin wel samenwerken.
(vanaf 10 jaar)

