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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
APRIL/MEI 2020
t/m dinsdag 5 mei 2020

MEIVAKANTIE

Maandag 11 mei

Start school groep A

Dinsdag 12 mei

Start school groep B

Woensdag 20 mei

Volgende info

Donderdag 21 en vrijdag 22mei

HEMELVAART; school dicht

Verjaardagen:
De komende weken zijn jarig:
24 april
Noa-Lynn
27 april
Devin
28 april
Niek

groep 4
groep 1
groep 3

2 mei
Hayvin
groep 5
8 mei
Annemarijn
groep 8
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
NOODOPVANG MEIVAKANTIE (t/m dinsdag 5 mei 2020)
Ooststellingwerf:
We hebben daarover de volgende info van de gemeente Ooststellingwerf gekregen.
Voor noodopvang / kinderopvang zijn beschikbaar:
Voor Dag en Dou:
0516 820890 of 06 27335234
Flexkidz:
0516 431645 of 06 20307411
Graag zo spoedig mogelijk jullie keuze doorgeven aan de Kinderopvang of jullie gebruik willen
maken van de noodopvang op deze dagen.
NOODOPVANG WOENSDAG 6 t/m VRIJDAG 8 mei 2020
Woensdag 6 t/m vrijdag 8 mei is er voor ouders waarvan een van beide werkzaam is in een cruciaal
beroep opvang mogelijk op school van 8.15- 14.15 uur.
Wilt u uiterlijk maandag 4 mei mailen naar directie@obsboekhorst.nl indien u hiervan gebruik dient
te maken?
Onderwijs vanaf 11 mei 2020:
Aan de hand van het protocol en in overleg met het team en de MR zijn wij tot het volgende
gekomen m.b.t. het gedeeltelijk openstellen van scholen. Dit is maatwerk, er zijn verschillende
belangen en niet alles kan.

Zo kunnen leerkrachten niet tegelijk onderwijs op school, afstandsonderwijs en opvang verzorgen.
Opvang en online-onderwijs vanaf 11 mei:
Omdat de kinderen weer naar school gaan eindigt het online-onderwijs en de opvang van leerlingen
op maandag 11 mei.
Woensdag 6 t/m vrijdag 8 mei zullen de kinderen geen nieuwe planning ontvangen, maar krijgen ze
de tijd om werk van de afgelopen weken af te maken. Daarnaast staan er in Google Classroom
keuzeopdrachten die gemaakt mogen worden als daar behoefte naar is.
De opvang voor kinderen van ouders uit cruciale beroepen is vanaf maandag 11 mei neergelegd bij
de gemeente. Wat de gemeente Ooststellingwerf daar mee doet is ons op dit moment nog niet
bekend.
De primaire taak van school is onderwijs geven en dit proberen wij (voor alle kinderen) zo goed
mogelijk te doen. We hopen en rekenen er stiekem een beetje op dat per 1 juni de (basis)scholen
weer helemaal open mogen.
Tot Hemelvaart zijn er 8 dagen dat de kinderen naar school gaan. Na die periode komt het kabinet
met nieuwe informatie en horen we hoe het verder gaat. We richten ons in eerste instantie dan ook
op de periode van 11 t/m 20 mei.
Het onderwijs op Obs Boekhorst zal er de komende weken zo uit gaan zien:
De kinderen van groep 1 t/m 8 worden verdeeld in een groep A en een groep B.
Van de leerkracht van uw kind(eren) ontvangt u vandaag een mail met daarin de indeling van groep A
en B.
Criteria voor de indeling zijn geweest:
• De kinderen zijn op alfabet ingedeeld
• Kinderen uit 1 gezin zitten in dezelfde dag-groep
• Er is gecorrigeerd met broertjes/zusjes indien dit nodig was.
• Ruilen is geen optie.
Alle kinderen gaan de dagen dat ze op school verwacht worden van 8.30-14.15 uur naar school
(dus de kinderen van groep 1/2 hebben op woensdag ook een lange dag en groep 1 t/m 4 ook op
vrijdag).

Maandag 11 mei
Dinsdag 12 mei
Woensdag 13 mei
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei
Maandag 18 mei
Dinsdag 19 mei
Woensdag 20 mei

Groep A
Groep B
Groep A
Groep B
Groep A
Groep B
Groep A
Groep B

Huiswerk en Google Classroom:
Op de dag dat de kinderen niet naar school gaan maken ze het huiswerk wat ze meegekregen
hebben van de leerkracht of opdrachten in Google Classroom. Hierin staat ook de planning van de
week met zowel het werk dat op school wordt gedaan, als het werk dat thuis moet worden gemaakt!
Kinderen moeten Google Classroom dus wel in de gaten blijven houden.

Voorzorgsmaatregelen:
• De RIVM regels blijven nog steeds van kracht!!!!
• Bij deze info zijn voorzorgsmaatregelen van onze school voor ouders/verzorgers toegevoegd.
Wilt u deze goed doornemen.
• Als iemand uit het gezin ziek is, kan het kind niet naar school. Kinderen die op school komen
en ziekteverschijnselen vertonen, MOETEN worden opgehaald.
• De regels voor niezen en met regelmaat handen wassen blijven gelden.
Het ingaan van de school:
• Ouders blijven buiten het hek, mogen niet in school en op het plein. Houd ook buiten het hek
afstand van elkaar.
• Ouders brengen hun kind(eren) zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school.
• Om het binnenkomen van de kinderen te spreiden is er een inloop van 8.15-8.30 uur.
Kinderen worden bij het hek afgezet, spelen niet op het plein, maar gaan gelijk naar hun
eigen klas.
Iedere groep krijgt zijn eigen in- en uitgang toegewezen:
- Voor groep 1/2 is dat de nooduitgang van hun eigen lokaal
- Voor groep 3/4/5 is dat onze eigen ingang (Boekhorst)
- Voor groep 6/7/8 is dat de ingang bij Nijntje
• Bij de Boekhorst ingang en de ingang bij Nijntje hangen zeepdispensers met mousse om de
handen te desinfecteren. We zullen de kinderen wijzen op het gebruik ervan. De kinderen
van groep 1 en 2 wassen hun handen in de klas.
• De kinderen houden hun schoenen aan en nemen hun jas en tas mee in de klas.
• Voor kinderen is de 1,5 meter afstand nvt voor volwassenen (leerkrachten) wel.
• De pauzehap en lunch moet voor de kinderen zo klaargemaakt zijn dat hulp daarbij niet
nodig is.
• Voor kleuters geldt dat zindelijkheid een vereiste is, omdat de juf zoveel mogelijk afstand
moet/wil houden. Ongelukjes kunnen natuurlijk gebeuren en proberen we met de RIVM
maatregelen in acht op te lossen.
• Als een leerkracht ziek is, is er geen vervanging. In die gevallen wordt zo mogelijk door de
leerkracht thuis op afstand lesgegeven.
• Traktatie: er zijn kinderen jarig of jarig geweest en die willen graag trakteren. Dat kan en dat
mag maar alleen met een door de leverancier verpakte traktatie. Geen zelfbereide traktaties
dus.
Het uitgaan van de school:
• Het uitgaan van de school vraagt logistieke medewerking van iedereen:
• Alle ouders wachten buiten het hek of op het voetbalveld!
• Kinderen worden door maximaal 1 persoon gebracht en ook opgehaald.
•
•
•
•
•

Groep 1/2 wordt om 14.00 uur door de leerkrachten bij het hek van het voetbalveldje
gebracht.
Groep 3/6 zijn om 14.05 uur uit
Groep 4/7 zijn om 14.10 uur uit
Groep 5/8 zijn om 14.15 uur uit
Wij vragen ouders pas bij school te wachten op het genoemde moment en de omgeving van
school zo snel als mogelijk weer te verlaten.

Overige belangrijke zaken:
• Pauzes in de ochtend en de middag worden niet gelijk gehouden en in dezelfde
samenstelling als onder schooltijd.

•
•
•
•
•

Onze focus voor de komende weken op school zal gericht zijn op de kernvakken (rekenen,
taal, spelling en begrijpend lezen)
Werkboeken en schriften en het gemaakte werk van de afgelopen weken worden op de 1e
schooldag van uw kind(eren) ingeleverd op school.
Chromebooks en I-pads die geleend zijn van school kunt u nog even houden, deze kunnen
nog gebruikt worden voor het huiswerk of Google Classroom.
De schoolreizen van groep 1 t/m 7 gaan dit schooljaar niet door. We hopen volgend
schooljaar aan het begin van het nieuwe schooljaar deze uitjes in te kunnen halen.
Voor het schoolkamp van groep 8 gaan we op zoek naar een alternatief.
Uiteraard heeft groep 8 ook onze aandacht. Het afscheid van de basisschool gaan we
natuurlijk vieren!

Plaatsing The Gamer:
Gisterochtend werd er om half 9 begonnen met de plaatsing van The
Gamer, de interactieve speelvloer voor op het plein.
`s middags was de installatie gereed en kon deze in
gebruik genomen worden.
Nu kinderen in de buitenlucht weer mogen sporten
is dit een ideaal tijdverdrijf wat ook nog eens
duurzaam is om dat alle opgewekte energie
teruggeven wordt aan het gebouw!
De feestelijke in gebruik name van The Gamer vindt hopelijk na 1 juni plaats.

Namens het team van Obs Boekhorst wens ik iedereen een hele fijne
meivakantie, maar vooral………
BLIJF GEZOND!!!

ALLE KINDEREN VEEL SUCCES MET DE ZONNEBLOEMENCHALLENGE!!!

