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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
NOVEMBER/DECEMBER 2020
Maandag 16 november

Lootjes trekken groep 5 t/m 8

Woensdag 18 november

Juf Anita directieoverleg

Maandag 23 november

13.30 uur Leerlingenraad met In de Kring

Donderdag 26 november

Volgende info met bijdrage groep 5

Vrijdag 27 november

13.30 uur Extra vergadering leerlingenraad i.v.m. 4 december

Zaterdag 28 november

Juf Lisette met zwangerschapsverlof

Maandag 30 november

MR vergadering

Woensdag 2 december

Wieletjesdag

Vrijdag 4 december

8.30-12.00 uur Sintviering op school
Leerlingenraad organiseert `s middags programma voor groep 5 t/m
8
Juf Anita directieoverleg

Woensdag 9 december
Donderdag 10 december
Vrijdag 11 december

Info met bijdrage groep 6
Kerstatelier
Juf Mieneke cursus; juf Martzen in groep 3
13.30 uur Leerlingenraad

Donderdag 17 december

Kerstviering; meer info volgt

Vrijdag 18 december

12.00 uur: VAKANTIE!

Jarigen
De komende weken zijn jarig:
14-11 Liv
groep 6
Rowan
groep 3
17-11 Djenna
groep 2
19-11 Oona
groep 6
20-11 Jason
groep 4
Silvi
groep 4
21-11 Tatum
groep 2
23-11 Djurre
groep 6
Naomi
groep 2
24-11 Sander
groep 5
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!

Van de directie
Juf Ingrid Post
Juf Ingrid Post, onze Intern Begeleider, is even een poosje uit de running. Heel vervelend, maar ze
heeft een rustperiode nodig om afstand te nemen van haar werk. De batterij is leeg.
Ze baalt hier enorm van, het is ook niet de aard van het beestje. Maar soms is een pas op de plaats
nodig.
In principe neem ik alle lopende en nieuwe zaken op IB gebied op mij. In het verleden ben ik ook IBer geweest op een school, dus wel bekend met de werkzaamheden.
Het is onbekend hoelang het herstel gaat duren. Juf Sandra (groep 1) heeft IB-ambities en
ondersteunt mij waar nodig.
Inspectiebezoek
Maandagochtend 9 november hebben Sandra en ik een online gesprek gehad met Marcel van Laar,
inspecteur van onderwijs in het kader van het themaonderzoek kwaliteitsverbetering in relatie tot de
leerling populatie.
Het was een plezierig gesprek.
We hebben het vooral gehad over de veranderthema`s vanuit het jaarplan voor dit schooljaar en de
motieven die we hebben om voor deze thema`s te kiezen.
De inspecteur heeft geen beoordeling gegeven, maar leek tevreden met hetgeen we hem hebben
verteld.
Als aandachtpunt hebben we meegekregen om de evaluatie van de veranderthema`s specifieker te
beschrijven in meetbare doelen, meetbaar gedrag op leerling- en/of leerkrachtniveau.
Nu is de evaluatie vaak op proces, veranderthema is afgerond. Evaluatie op product levert een
bijdrage aan de consistentie van het thema.
Alle bevindingen van de themaonderzoeken die uitgevoerd worden komen terug in de Staat van
onderwijs welke de inspectie altijd in april publiceert.
Juf Lisette
Juf Lisette is op zaterdag 28 november 36 weken zwanger en gaat dan met verlof. Succes met de
laatste loodjes, lekker rustig aan en aftellen!
Stagiaires
Anouk Klijnstra en Hiske Poortman zijn eerstejaars stagiaires van de opleiding onderwijsassistent en
deze week begonnen met hun stage in respectievelijk groep 1 en groep 3. We wensen ze een
plezierige tijd toe!
Website
Op onze website www.obsboekhorst.nl staan weer nieuwe foto`s van o.a. de Sint Maartenviering.
Bent u het wachtwoord van het fotoboek kwijt, mail dan gerust naar directie@obsboekhorst.nl
Kiwiballen
Onlangs hebben we via de website van 'Fruit een Lekkere Buit' meegedaan aan de ballenactie.
Goed nieuws!
De spaarposter is vol en goed ontvangen en we hebben 20 ballen bij elkaar gespaard. Deze worden in
februari naar school gestuurd.

Even voorstellen.
Beste ouders en verzorgers,
Ik ben Geralda van Dalen, 21 jaar oud en ik woon in Appelscha. Ik ben een
vierdejaars pabo student op de Hanzehogeschool te Groningen. Dit schooljaar
loop ik stage in groep 2 bij meester Nico. In de eerste periode van het
schooljaar ben ik aanwezig op de woensdag en vrijdag. Vanaf de maand
februari zal ik drie dagen in de klas zijn.
Ik vind het ontzettend leuk om met kinderen te werken. Ik hoop aankomend
jaar veel te mogen leren en plezier te kunnen maken met de leerlingen.
Sinterklaas op MFS Zuid
Nog eventjes en dan komt Sinterklaas weer in Nederland. De landelijke intocht van
Sinterklaas gaat door, maar in aangepaste vorm.
Natuurlijk gaat het Sinterklaasfeest op school ook door, maar we kunnen wel
alvast verklappen dat het door het Corona virus allemaal wat anders zal gaan dan
anders. Het wordt een Sinterklaasfeest in school met Sinterklaas en Piet op
afstand. Er zal dus geen gezamenlijke ontvangst samen met de andere scholen zijn.
In de voorbereiding hierop gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 op maandag 16
november lootjes trekken.
Vrijdag 4 december komen de kinderen, net als anders, vanaf 8.15 uur op school. Ze mogen deze dag
verkleed als Sint of Piet op school komen.
Leerlingenraad
Vrijdag 6 november hebben Lisa (5), Dandenn (5), Aimee (6), Sidney (6), Nethlini (7), Sarah (7), Kay (8)
en Lars (8) weer een vergadering gehad van de leerlingenraad. De leerlingenraad is druk bezig om
een programma te organiseren voor vrijdagmiddag 4 december voor de kinderen uit groep 5 t/m 8.
Wat het gaat worden is nog een verrassing. Vrijdag 27 november komt de leerlingenraad weer even
bij elkaar om de puntjes op de i te zetten.
Kerstviering
Volgende week dinsdag is er een nieuwe persconferentie van minister president Rutte en minister de
Jonge. Na deze persconferentie volgt er een aanpassing van het protocol van Comprix met daarin
lijnen voor de kerstviering.
Zodra we meer weten over de kerstviering zullen we daarover met u communiceren.
Boekenactie Bruna
Als school deden we mee aan de Bruna boekenactie. Dit heeft een bedrag van €61.- opgeleverd.
Dankzij jullie kunnen wij een paar mooie boeken uitzoeken. Dank je wel!
Lions club
De Lions Clubs International organiseert dit jaar voor de 34e keer de PEACE POSTER CONTEST (PPC),
de VREDESPOSTERWEDSTRIJD, voor kinderen in de gehele wereld. Een aantal leerlingen van groep 8
hebben hieraan meegedaan.
Sven zijn tekening is eerste geworden van de klassenwedstrijd en daarnaast is hij ook eerste
geworden van 3 andere scholen uit de gemeente Ooststellingwerf. Zijn tekening gaat als enige door
naar de district wedstrijd. Dus we wachten weer in spanning af.

Sterre en Eva zijn ook in de prijzen gevallen en wel met een 2de en 3de prijs. Alle andere leerlingen die
mee hebben gedaan kregen een mooie regenboog kleurpotlood.

Zaden voor bloemen, groenten en
kruiden gevraagd
Heb je uitgebloeide bloemen in je tuin? Grote kans dat ze rond deze tijd vol
met zaadjes zitten. Hetzelfde geldt voor groenten en kruiden. Wij ontvangen
deze zaden heel graag voor de oprichting van onze zadenbibliotheek in de
bibliotheek Oosterwolde.
Inleveren kan nog het hele jaar bij de inzamelpunten in de bibliotheek.
Belangrijk is dat de zaden biologisch en/of onbespoten en goed droog zijn.
Schrijf op de verpakking wat het voor zaden zijn en waar en wanneer ze
geoogst zijn.
We hebben zelf ook al een heel aantal zaden verzameld, zodat we volgend jaar
februari een zadenbieb kunnen openen. Hier kun je kosteloos zaden lenen en
ruilen voor in de tuin of moestuin. Het principe is simpel: kom gratis zaden
lenen, oogst zaden van de sterkste plant en breng de zaadjes weer terug voor
andere gebruikers! Lijkt het je leuk om mee te helpen, stuur dan een mailtje
naar Mariska.Smits@bzof.nl

