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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
NOVEMBER 2020
Maandag 2 november

Schoolarts groep 8

Dinsdag 3 november

Bord, beker en bestek mee voor groep 2 t/m 8 i.v.m. schoolontbijt

Woensdag 4 november

Schoolontbijt
Wieletjesdag
Juf Mieneke cursus; juf Martzen groep 3
Vergadering leerlingenraad
Start blok 3 Vreedzame School: “Wij hebben oor voor elkaar”
9.00 uur INSPECTIEBEZOEK ONLINE

Vrijdag 6 november
Maandag 9 november
Woensdag 11 november

Sint Maarten viering op school
LAMPIONSTOK MEE

Donderdag 12 november

Volgende info met bijdrage groep 4

Jarigen
De komende weken zijn jarig:
05-11 Elwin
groep 8
Nikisha
groep 3
08-11 Djaycee
groep 6
11-11 Stenn
groep 8
Djamaira
groep 4
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Inspectiebezoek
Op maandag 9 november 2020 van 9.00 – 10.30 uur zal namens de inspectie, de heer M. van
Laar met de directie en IB-er van obs Boekhorst een gesprek voeren in het kader van het
themaonderzoek “Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie”.
Met dit onderzoek wil de inspectie meer zicht krijgen op de keuze en uitwerking van belangrijke
thema’s voor kwaliteitsverbetering op basisscholen. De keuze, uitwerking en evaluatie van deze
thema’s kunnen samenhangen met het beeld dat de school heeft van de leerlingenpopulatie en
specifieke groepen, zoals leerlingen die extra ondersteuning krijgen of leerlingen die vallen onder het
onderwijsachterstandenbeleid.
De informatie die de inspectie verzamelt, vormt één van de bronnen voor de 'Staat van het
Onderwijs', die jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast wordt er met de school gereflecteerd op de
motieven en werkwijze bij de vormgeving van kwaliteitsverbetering.
Sint Maarten
Ondanks dat we niet willen stimuleren om dit jaar langs de deuren te gaan met Sint Maarten maken

we net als andere jaren een lampion op school. Allereerst omdat we altijd veel plezier beleven aan
het maken ervan en daarnaast dat de lampions, als lichtpuntje, een mooi plekje in de klas krijgen.
Op woensdag 11 november zullen we op school voor elkaar gaan zingen en krijgen de kinderen iets
lekkers daarbij. Daarna gaat de lampion mee naar huis.
Wilt u daarom de kinderen op woensdag 11 november een lampionstok mee naar school geven?
Op dit moment is niet bekend wat de afspraken zijn over Sint Maarten. In veel gemeentes wordt het
afgeblazen, daar heeft de gemeente Ooststellingwerf nog niet voor gekozen. Sommigen mensen
kiezen voor 'een lichtje in de vensterbank daar waar kinderen welkom zijn'. We zullen de kinderen in
de groepen vertellen dat een lampion maken niet automatisch betekent dat ze ook gaan lopen. Het is
aan u als ouder om de gemeentelijke adviezen hiervoor in de gaten te houden en vervolgens uw
keuze te maken.
Koptelefoon/oortjes
Wij gebruiken Ipads en Chromebooks in de klas ter ondersteuning van ons onderwijs. Om hierop
goed te kunnen werken maken de kinderen gebruik van het geluid van de Ipad of het Chromebook.
De kinderen van groep 1 en 2 maken hierbij gebruik van een koptelefoon van school. De kinderen
van groep 3 t/m 8 maken hiervoor gebruik van hun eigen koptelefoon of oortjes. We merken dat nog
niet alle kinderen oortjes of een koptelefoon op school hebben. Wilt u de kinderen van groep 3 t/m 8
(indien dit nog niet het geval was) een koptelefoon of oortjes meegeven naar school zodat deze
gebruikt kunnen worden tijdens het werken op de Chromebooks. De kinderen bewaren deze dan in
hun eigen vak.
Website
Op onze website www,obsboekhorst.nl staan weer nieuwe foto`s die zeker het bekijken waard zijn.
Bent u het wachtwoord van het fotoboek kwijt, mail dan gerust naar directie@obsboekhorst.nl
Even voorstellen……
Mijn naam is Anouk de Hoog. Ik ben dit schooljaar werkzaam op de Boekhorst vanwege mijn
studie. Ik doe het Pabo zij-instroom traject. Dat wil zeggen dat je in twee jaar je bevoegdheid
voor het lesgeven kan halen.
Dit schooljaar doe ik de ondersteuning en werkdrukverlichting in groep 1 t/m 5. Op het
moment ben ik vooral in groep 1 t/m 4 te vinden.
Hiervoor heb ik 16 jaar als gymleerkracht gewerkt in het speciaal onderwijs. Kleine
carriereswitch dus, maar geen onbekend terrein.

Wetenschappelijk onderzoek
Alle scholen van Stichting Comprix leggen in het leerlingvolgsysteem gegevens vast over de toets
resultaten van leerlingen. De overzichten die er met de toets resultaten kunnen worden gemaakt
helpen ons om onderwijs af te stemmen. Ook in gesprekken die wij voeren met externen zoals de
Onderwijsinspectie leggen we toets resultaten voor.
Stichting Comprix deelt ook toets resultaten voor wetenschappelijk onderzoek en met instanties
zoals het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek en het NCO (Nationaal Cohortonderzoek
Onderwijs). Dit vinden we belangrijk omdat het bijdraagt aan het verbeteren van ons onderwijs en
van het onderwijs in heel Nederland. Het beschikbaar stellen van toets resultaten is daarom een
gerechtvaardigd belang.
De uitwisseling van toets resultaten vindt altijd geanonimiseerd plaats. De uitgewisselde gegevens
zijn nooit herleidbaar tot een naam of een leerling. De AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) heeft als doel om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen. Toets
resultaten zijn echter geen persoonsgegevens. Dit betekent dat wij ook geen toestemming aan

ouders vragen voor deze uitwisseling.
U kunt wel bezwaar maken tegen het uitwisselen van toets resultaten van uw eigen kind. Uw
bezwaar kunt u kenbaar maken aan de directeur van de school.
Wilt u meer weten over het wetenschappelijke onderzoek en de uitwisseling van toets gegevens,
neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming bij de Stichting Comprix.
sjoerd.bonnema@comprix.nl
Wieletjesdag
Samen met In de Kring hebben we afgesproken dat elke eerste woensdag van de maand
WIELETJESDAG voor kleine wieletjes is, mits deze dag op een schooldag valt. De eerstvolgende
WIELETJESDAG is woensdag 4 november.
Schoolontbijt
Woensdag 4 november organiseren we een Schoolontbijt voor alle kinderen van Obs Boekhorst.
De afgelopen periode zijn er veel activiteiten afgezegd daarom hebben we als team besloten voor
een Coronaproof schoolontbijt te gaan.
Voor de kinderen staat om half 9 het ontbijtbuffet klaar in elke groep en zij mogen dus voor deze
ene keer zonder ontbijt naar school komen!
Tijdens het schoolontbijt zullen leerkrachten en stagiaires die in de groep zijn die met
handschoentjes aan de spullen uitdelen aan de kinderen, de kinderen smeren daarna hun eigen
ontbijt. (In groep 1 en 2 natuurlijk met hulp van de leerkracht).
WILT U VOOR DE KINDEREN VAN GROEP 2 T/M 8 OP DINSDAG 3 NOVEMBER BORD, BEKER EN
BESTEK (VOORZIEN VAN NAAM) MEEGEVEN NAAR SCHOOL. (Voor de kinderen uit groep 1 worden
de spullen verzorgd).
Kiwiballen
Onze poster met kiwi stickers is al bijna tot de helft gevuld! Dat gaat geweldig.
Onze school doet namelijk mee aan de "kiwiballen - spaaractie". Deze actie loopt tot 22/12/2020. De
kinderen brengen hiervoor de klevertjes (stickertjes ZESPRI Green, SunGold of Organic) die zich op de
kiwi's bevinden, mee naar school en plakken deze op de poster die bij de deur van het lokaal van
groep 4 hangt. Met deze stickers krijgen we van Zespri, indien we 300 stickertjes verzamelen, 20
ballen. Deze ballen worden tijdens het buitenspelen gebruikt.
Hoofdluis
Op dit moment voeren we geen luizencontrole uit op school. Wilt u daarom thuis goed controleren
en eventueel behandelen? We stellen het zeer op prijs als u de aanwezigheid van luizen en/of neten
in het haar meldt op school, dan kunnen we alle ouders van de betreffende groep preventief op de
hoogte stellen.
Zet je licht aan!
Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer in gegaan!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de
Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie
meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een
aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed
idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten.
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer
in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar
school gaan. De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een
gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren van

fietsverlichting.
Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn
fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te
zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet.
Wilt u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

Nieuws vanuit de Bibliotheek
Kinderboekenweek 2020
De Kinderboekenweek is alweer voorbij. Misschien is uw kind met de
klas op bezoek geweest in de bibliotheek voor een leuk programma
rondom de Kinderboekenweek, of is de leesconsulent op school op
bezoek geweest. De leesconsulenten hebben weer hun best gedaan
er een mooie activiteit van te maken.
Warboel in de bieb
Ook zijn verschillende kinderen van groep 3 op bezoek geweest voor
het programma Warboel in de bieb. Een programma gebaseerd op de
verhalen van de spin Anansi.
Tijdens dit bezoek hebben de kinderen kennis gemaakt met de
bibliotheek en de voor hen geschikte boekjes.
Lidmaatschap
Lezen en voorlezen is en blijft belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Laat uw kind
ontdekken welke boeken hij/zij leuk vindt om te lezen. Kom daarom naar de
bibliotheek waar een enorm gevarieerd aanbod is te vinden. Naast boeken zijn er ook
tijdschriften te vinden. Zelfs voor baby’s heeft de bibliotheek al een aanbod.
Een lidmaatschap is gratis voor personen tot 18 jaar! Dus KOM NAAR DE BIEB!
Boekentips Het is herfst Deze keer een aantal boekjes voor de onderbouw
Rick en de herfst – Liesbet Slegers
Het wordt kouder, de blaadjes vallen van de bomen,
eekhoorns verzamelen nootjes ... Het is herfst!
Rik gaat samen met mama en papa naar het bos.
Hij doet zijn regenjas en laarzen aan.
In zijn mandje verzamelt hij herfstblaadjes
en kastanjes, voor in de klas.
Hoera, herfst! – Vivian den Hollander & Natascha Stenvert
Dit informatieve (doe)boek staat niet alleen boordevol leuke knutselideeën met
kastanjes, paddenstoelen en herfstbladeren, maar bevat ook weetjes over van
alles wat met dit seizoen te maken heeft!

De vier kaboutertjes in de herfst – Marianne Busser
Vier kaboutertjes wonen in het bos. En waar beleef je de seizoenen meer dan
daar? Een sfeervol en fijn voorleesboek vol vallende blaadjes, eikeltjes, kastanjes
en beukennootjes. Paddenstoelen, storm en regen. De vier kaboutertjes beleven
er de mooiste verhalen en peuters en kleuters zullen genieten van hun
herfstavonturen.

Twee vechtende eekhoorntjes – Rachel Bright
Een mooi boek over samen delen. Twee eekhoorntjes ontdekken dat het samen
delen van de wintervoorraad veel leuker is dan vechten om de laatste
dennenappel. Door de ruzie raken zij in allerlei vervelende situaties verwikkeld en
uiteindelijk zijn ze op elkaar aangewezen om elkaar te redden van de waterval.

En verder:

