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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
MAART 2020
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 uur Klankbordbijeenkomst ouders

Vrijdag 13 maart

Juf Ingrid Post aanwezig voor IB

Maandag 16 maart

Groep 2 en 6 naar de bibliotheek

Donderdag 19 maart

Groep 3 excursie Kiekhuus Wolvega

Vrijdag 20 maart

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

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

Donderdag 26 maart

Volgende info met bijdrage groep 2
REKENDAG op Obs Boekhorst

Maandag 30 maart

Schoolverpleegkundige voor groep 7
Groep 6 kunstenaar in de klas

Dinsdag 31 maart

Juf Anita afwezig ivm studiedag (ovb)
Theoretisch verkeersexamen groep 7
groep 6 leest voor bij Nijntje
APRIL 2020

Woensdag 1 april

Start project Duurzaamheid
Wieletjesdag

Donderdag 2 april

Kranslegging monument groep 7
Groep 8 Gastles VVN

Verjaardagen:
De komende weken zijn jarig:
16 maart
Joëlla
groep 3
Lone
groep3
17 maart
Sylvana
groep 8
19 maart
Midyam
groep 6
24 maart
Esmée
groep 6
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!

Van de directie
Coronavirus
Dinsdag 10 maart is het Corona virus ook in Friesland opgedoken. Alle ouders hebben een
informatiebrief over het Corona virus van Stichting Comprix gekregen.
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM die voor dit moment gelden, daarnaast volgen we
het nieuws rondom het Corina virus. Mocht er aanleiding zijn om een update te geven dan zullen we
dat zeker doen.
Comprix heeft om verdere verspreiding van het virus te beperken eerder deze week enkele
maatregelen genomen:
* Stagiaires onderwijsassistent en PABO mogen in elk geval tot 1 april niet meer stage mogen op
Comprix scholen. De uitzondering hierop zijn LIO studenten omdat zij nauwelijks meer naar school
gaan. Juf Jasmijn blijft dus op maandag, dinsdag en woensdag in groep 5.
Juf Karin, juf Maxime, meester Jan en juf Ingrid komen dus voorlopig niet op school voor stage. Wij
vinden dit erg vervelend voor hen, maar willen wel graag voorkomen dat het virus zich uitbreidt.
* Diverse geplande activiteiten zoals Publiekscollege, Open Dag Comprix scholen, technieklessen van
het Friesland College en directieoverleg gaan niet door.
Wij als team hebben ook enkele maatregelen genomen:
* Wij wassen samen met de kinderen vaker onze handen met water en zeep. In elk geval voor het
eten.
* Aan het begin van de dag geven we de kinderen geen hand, maar begroeten de kinderen op een
andere wijze.
* De normale gang van zaken gaat zoveel mogelijk door, hierbij gebruiken we vooral ons gezond
verstand. Zo gaan excursies van de Veerkieker voorlopig door, net als gastlessen,
bibliotheekbezoeken en de schoolverpleegkundige in groep 7. Mochten we hierover andere
berichtgeving krijgen dan hoort u dat van ons.
Hierbij de meest actuele link van de GGD omtrent het Corona virus :
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang
We hebben vanmiddag gekeken naar de persconferentie van premier Rutte inzake de Coronacrisis.
Wat is er zoal gezegd:
Het RIVM heeft geconstateerd dat het terugvoeren van de aard van de besmetting vooral in Brabant
erg lastig is. Het betekent voor Nederland dat de situatie kantelt en dat er een aantal maatregelen
(aanbevelingen) zijn uitgesproken door premier Rutte en minister Bruins. Alle (nieuwe) acties zijn
gericht op het indammen van het virus om daarmee pieken in besmettingen te voorkomen. Die
pieken zijn met name op de IC-afdelingen in de ziekenhuizen lastig te managen.
Een aantal daarvan:
1. Iedereen blijft thuis als er klachten zijn. Genoemd zijn neusverkoudheid en/of klachten bovenste
luchtwegen en/of keelpijn en/of koorts. Dat geldt ook voor kinderen en leerkrachten. Er is geen
relatie met een besmette landstreek nodig. ;
2. Evenementen waar meer dan 100 personen samenkomen, worden afgelast. Eerder vandaag deden
wij al een beroep op onze mensen bijeenkomsten te mijden waar veel mensen komen;
3. Indien mogelijk werk je thuis; dat is voor de mensen voor de klas geen optie.
4. Bezoek als je niet fit bent geen kwetsbare personen (zie de website van het RIVM voor de
beschrijving daarvan).
5. Kwetsbare personen wordt dringend verzocht plekken te mijden waar veel mensen samenkomen
(trein, theater, kerk etc.).
6. Voor Brabant wordt een aantal aanvullende maatregelen getroffen.
7. Voor het zorgpersoneel zijn bovenstaande aanbevelingen ietwat anders. Het is van groot belang

dat zij aan het werk blijven.
8. Deze maatregelen zijn in ieder geval van toepassing t/m 31 maart!
Ten aanzien van de scholen had premier Rutte een aantal opmerkingen. Rutte doet een groot beroep
op het zorg en onderwijspersoneel. Ik citeer: “Er is geen reden scholen te sluiten. De basisscholen
dragen weinig bij aan de verspreiding van het virus en de effecten op sluiten zijn maatschappelijk
groot”. De premier stelt dat in het geval scholen sluiten, kinderen en hun ouders thuis zullen zijn. In
veel gevallen zijn deze ouders op hun werk nodig om het maatschappelijk leven niet te ontwrichten.
Stichting Comprix onderstreept het onderwijskundig (en maatschappelijk) belang voor de
aanwezigheid van het personeel op de scholen, maar tegelijkertijd ook het belang van maatregel 1
(iedereen blijft thuis bij klachten).
Comprix heeft daarnaast vanmiddag andere aanvullende maatregelen genomen:
1. Het primaire onderwijsproces gaat vooralsnog gewoon door.
2. Buurtsportcoaches geven vanaf aanstaande maandag t/m 31 maart geen les. Dat betekent extra
druk op de scholen.
3. HVO en GVO leerkrachten wordt gevraagd vanaf aanstaande maandag t/m 31 maart thuis te
blijven.
4. De mensen die lessen culturele vorming op onze scholen geven (Kunst &) wordt ook gevraagd
vanaf heden thuis te blijven.
5. En verder zijn de maatregelen die we eerder afkondigden nog steeds van kracht.
Schoolfruit
Zoals we in de vorige info hebben meegedeeld blijven 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 in plaats van fruit worden op woensdag,
donderdag en vrijdag niet meer toegestaan. U kunt natuurlijk naast fruit gerust een koekje
meegeven om op te eten in de pauze.
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.
Ouderapp
Comprix heeft uitgezocht welke ouderportalen er allemaal op de markt zijn om de communicatie met
ouders via een app te laten verlopen.
Schooldigitaal, het bedrijf waarbij wij ook een website afnemen, heeft een ouderportal waarbij de
gesprekkenplanner, nieuwsbrieven, foto`s, intekenlijsten en de kalender via een app met ouders
gecommuniceerd kan worden. Uit de oudertevredenheidspeiling kwam naar voren dat bij ouders
hiervoor belangstelling is.
Wij hebben Schooldigitaal opdracht gegeven dit in te gaan richten voor onze school. Als hier meer
nieuws over te melden is, hoort u dat van ons.
Wieletjesdag/ Step
Gisteren was het wieletjesdag. Sophie uit groep 4 had een blauwe step mee naar school, maar deze
was om 12.00 uur spoorloos! We hebben overal gekeken en gevraagd,
maar niet gevonden.
Misschien heeft één van de andere kinderen per ongeluk de blauwe step
van Sophie meegenomen. Wilt u thuis even kijken?

Schoolreizen
De schoolreizen voor groep 1 t/m 8 zijn geboekt!
Hieronder staan de verschillende bestemmingen en de kosten.

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,-

€ 26,-

€ 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.
Bezoek Rijksmuseum
Voor de groepen 7-8 is er een extra excursie! Ze mogen namelijk (gratis) met de bus naar het
Rijksmuseum in Amsterdam. Dit wordt betaald door de stichting Kunstwerf. Deze stichting staat voor
een duurzaam kunstklimaat in de Stellingwerven. Op dit moment wordt bekeken hoe e.e.a. het beste
met een andere school gecombineerd kan worden i.v.m. het busvervoer. De datum is dus nog niet
bekend.
Herdenking monument
Ieder jaar wordt er voor de meivakantie door één van de basisscholen een krans gelegd bij het
verzetsmonument WOII. Dit schooljaar is het de beurt van In de Kring om het te organiseren.
De kranslegging is op donderdag 2 april. De kinderen van groep 7 gaan hier met juf Desy naar toe en
is waarschijnlijk rond 11 uur.
Voetbaltoernooi
Woensdag 8 april staat het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi gepland voor de kinderen uit groep 5 t/m
8. Voorlopig gaan we er vanuit dat dit toernooi gewoon doorgaat.
Wij doen daar met 5 teams aan mee. De leerkrachten zijn al druk bezig om coaches en trainers te
regelen om goed voorbereid aan de aftrap te staan.
Korfbaltoernooi
Op woensdagmiddag 20 mei wordt het korfbaltoernooi gehouden, dit jaar in Makkinga. In alle
groepen wordt gespeeld in 4 tallen en de groepen 3-4 en 5-6 hebben een extra speler:
de superspeler. Deze wordt ingezet als het team met 3 punten achter staat. Dat mag bij iedere
wedstrijd een ander zijn. Kinderen uit een hogere groep mag niet.

Let wel! Er zijn vaak veel kinderen die mee willen doen, maar we zijn afhankelijk van voldoende
chauffeurs, coaches en scheidsrechters. Dus of iedereen die zich opgeeft mee kan doen, is daar van
afhankelijk!
Tijden van de wedstrijden:
De groepen 3 en 4 van 13.00 – 15.00 uur, prijsuitreiking 15.20 uur;
De groepen 5,6,7 en 8 spelen van 15.00 – 17.00 uur, prijsuitreiking 17.15 uur.
Uiterlijk 1 april 2020 moet de opgave binnen zijn, dat betekent dat we in de week daarvoor alle
aanmeldingen binnen moeten hebben. We hopen dat veel kinderen zich opgeven.

