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Donderdag 12 mei 2022

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
MEI / JUNI 2022
Vrijdag 13 mei

Groep 5 blazersklas
Groep 1 excursie Appelscha
Groep 2 dansdocent op school
Mediatorentraining groep 7

Zondag 15 mei

N381 Healthy walk ( zie buurtsport update mei)

Maandag 16 mei

Woensdag 25 mei

Groep 4 en 8 naar de bibliotheek
Juf Lisette groep 5, meester Ger vrij
Start blok 6 Vreedzame School
Juf Anita afwezig vanwege directieoverleg
Groep 8 proefkolonie in de klas
Groep 4 naar de boerderij
Regiofinales schoolvoetbal meisjes 5/6 en 7/8
Schoolreis groep 1/2/3
Groep 8 excursie Frederiksoord
Meester Ger groep 5, juf Lisette vrij
Groep 8 vlottenrace Noordwolde
Promotour Kunst & COO
Groep 5 blazersklas
Mediatorentraining groep 7
Groep 4 excursie oudheidskamer Wolvega
MR vergadering
Groep 6 naar de molen
Groep 4 verhalenverteller in de klas
Groep 6 kunstenaar in de klas

Donderdag 26 mei

HEMELVAART; school dicht

Vrijdag 27 mei

VRIJ; school dicht

Maandag 30 mei

Start inschrijven rapportgesprekken via ouderportaal

Woensdag 1 juni

Schoolkorfbaltoernooi
Rode Loper Run

Donderdag 2 juni

Volgende info met bijdrage groep 5
Groep 1 en 2 naar de bibliotheek
Groep 3 excursie Kiekhuus in Wolvega
Mediatorentraining groep 7
Blazersklas groep 5

Woensdag 18 mei

Donderdag 19 mei
Vrijdag 20 mei

Maandag 23 mei
Dinsdag 24 mei

Vrijdag 3 juni

Jarigen:
De komende periode zijn jarig:
19-05 Luca
groep 6
21-05 Kièro
groep 6
25-05 Sylvan
groep 4

28-05 Dandenn
30-05 Gwen
01-06 Thije

groep 6
groep 1
groep 7

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Op dit moment zijn er meerdere kinderen met waterpokken in de onderbouw. Waterpokken is een
besmettelijke infectieziekte die veroorzaakt wordt door een virus. De ziekte duurt ongeveer zeven
dagen en geneest spontaan. Waterpokken is besmettelijk vanaf één dag voor het ontstaan van de
blaasjes tot alle blaasjes zijn ingedroogd. De kans dat er al andere kinderen besmet zijn voordat je
ziet dat een kind waterpokken heeft, is zeer groot.
Kinderen kunnen gewoon naar school komen, wering is niet zinvol, omdat besmetting al heeft
plaatsgevonden voordat de blaasjes ontstaan.
Ouders van kinderen met een verstoorde afweer en zwangeren die de waterpokken nog niet hebben
gehad, kunnen de school beter niet bezoeken
VMBO snuffelstage
Het is de bedoeling dat derde jaars leerlingen VMBO Zorg & Welzijn van het Stellingwerf College in
Oosterwolde een arbeidsoriënterende stage (snuffelstage) lopen gedurende drie weken. Dit kan o.a
op een basisschool. Natasja de Groot uit Oosterwolde komt in de periode van maandag 16 mei t/m
vrijdag 3 juni (week 20-21-22) daarom bij ons stage lopen in groep 2.
Blok 6 Vreedzame School
Maandag 16 mei starten wij met de Vreedzame School blok 6:
We zijn allemaal anders:
Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen.
De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en
over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.
-

In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen
In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas
In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal
In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod
In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten
In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen
In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische
samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

Tips voor thuis
- Uw kind kan thuis komen met opdrachten
over uw gezin en familie. Wij vragen u hierover in gesprek te gaan met uw kind. Het gaat om
overeenkomsten en verschillen tussen de gezinsleden, familie met als uitgangspunt dat verschillen er
mogen zijn.
- Wees u bewust van eigen oordelen en vooroordelen over milieu, gezin, huidskleur en op welke
manier hierover in het eigen gezin gesproken wordt.

Regiofinales schoolvoetbaltoernooi
Onze meidenvoetbalteams van groep 5/6 en 7/8 vertegenwoordigen woensdag 18 mei onze school
tijdens de regiofinales. Groep 5/6 voetbalt hiervoor in Jubbega en groep 7/8 in Joure.
Ouders worden via de leerkracht(en) op de hoogte gebracht van vertrek- en speeltijden.
Kinderen die niet meevoetballen krijgen gewoon t/m 14.15 uur les op school.
We wensen onze voetbalteams, coaches, begeleiders en supporters veel succes en plezier!
Woensdag 1 juni
Woensdag 1 juni belooft een sportieve dag te worden. Op deze middag vindt zowel het
schoolkorfbaltoernooi voor de kinderen van groep 3 t/m 8 plaats als de Rode Loper Run voor alle
kinderen van de basisschool. In de planning is er iets misgegaan waardoor deze activiteiten op
dezelfde dag vallen.
- Juf Carola en juf Marlou regelen voor onze school het schoolkorfbaltoernooi en delen
binnenkort meer informatie over deze middag wat betreft o.a. teams, vertrektijden, coaches
en de speelschema`s .
- Kinderen uit groep 3 en 4 die niet meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi zijn gewoon tot
14.15 uur op school.
- Voor de Rode Loper Run geldt:
* Ouders kunnen hun kind of kinderen inschrijven via www.Lsv-invictus.nl.
* De betaling gaat NIET meer via school, dit wordt ook online geregeld.
* De inschrijving sluit op zondag 15 mei 2022.
* Na maandag 16 mei 2022 worden de startnummers langsgebracht bij ons op school, zodat
wij de startnummers en een schoolshirt mee kunnen geven aan de kinderen.
Schoolreizen
De schoolreizen voor groep 1 t/m 8 zijn geboekt!
Hieronder staan de verschillende bestemmingen en de kosten.

Datum
Donderdag
19 mei
Vrijdag 24 juni

Groepen
groep 1 t/m 3

Vrijdag 24 juni

groep 7

Di t/m do 28-29-30 juni

groep 8

groep 4,5,6

Waarheen
Sanjes safari
Veenwouden
Dinoland
Zwolle
Wildlands
Emmen
Bakkeveen
Meerdaags kamp,
op de fiets

Kosten
€ 22.€ 26,€ 28,€ 50,-

We verzoeken u het bedrag van uw zoon(s)/dochter(s), zoals hierboven vermeld, zo spoedig mogelijk
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
om dit aan te vullen.
Ouders/verzorgers met betaalproblemen kunnen contact opnemen met juf Anita.
Informatie van buiten de organisatie
Aan deze info zijn toegevoegd:
• Flyer bibliotheek
• Flyer Rode Loper Run
• Update buurtsport mei

