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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
SEPTEMBER 2020
Vrijdag 18 september

Juf Mieneke cursus; juf Martzen groep 3
1e vergadering leerlingenraad

Maandag 21 september

Groep 6 clinic hardlopen

Donderdag 24 september

Groep 8 clinic hardlopen
Leesgesprekken groep 6

Woensdag 30 september

Start Kinderboekenweek
Groep 4 dansles
Juf Ingrid P `s middags IB overleg
Volgende info met bijdrage groep 3

Donderdag 1 oktober

Jarigen
De komende weken zijn jarig:
21-09 Caeley
groep 7
Dane
groep 4
23-09 Denley
groep 6
25-09 Levi
groep 8
Julian
groep 3
28-09 Esey
groep 3
01-10 Douwe
groep 3
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Wisseling in de schoolorganisatie
Zoals bekend is juf Lisette zwanger. Haar zwangerschapsverlof gaat in principe 4 weken voor de
uitgerekende datum in. Dat is op 28 november.
Echter vorige week is er een update gekomen van het Corona protocol van Comprix, waarin staat dat
zwangere werknemers die tijdens hun werk geen 1,5 meter afstand kunnen bewaren van kinderen
en volwassenen, vanaf 28 weken andere werkzaamheden moeten doen waarbij de afstand wel kan
worden gewaarborgd. In het derde trimester komen namelijk de longen van de moeder in de
verdrukking door de groeiende buik, waardoor doorademen lastiger wordt en luchtweginfecties zoals
Corona kunnen dan sneller complicaties geven.
Voor onze school betekent het dat Lisette m.i.v. 3 oktober aangepaste werkzaamheden op school
gaat doen, en niet meer voor de groep.
Gelukkig hebben wij een team wat meedenkt en de oplossing voor het verlof van Lisette was voor de
zomervakantie al geregeld.

Iets eerder dan de bedoeling was, ontstaat er een nieuwe schoolorganisatie per 05-10, met
aanpassingen voor groep 1/2 en 4, deze staan in het rood vermeld. De ouders van groep 1/2 en 4 zijn
hiervan reeds op de hoogte gesteld.
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Lisette is in principe t/m 27-11 op school aanwezig en gaat tot die tijd vervangende werkzaamheden
uitvoeren.
Anouk de Hoog is zij-instromer bij Comprix. Zij heeft een HBO opleiding en start met de versnelde
PABO, daarnaast krijgt ze een contract van 3 dagen bij Comprix en wordt voor dit jaar verbonden aan
onze school.
Op het moment dat Lisette met verlof gaat zal zij extra ondersteuning bieden die Sandra en Ingrid vd
Kolk nu op maandag en donderdag bieden.
Daarbij is zij dan een extra dag op school om te ondersteunen in andere groepen en ook daar
ervaring op te doen.
Het is een hele puzzel, maar uiteindelijk een oplossing geworden die rust en duidelijkheid geeft in de
organisatie. Een groot compliment voor het team voor hun flexibiliteit en betrokkenheid. De invulling
voor de groepen wordt door onze eigen leerkrachten gedaan die bekend zijn bij en met de kinderen
en onze school!
AVG
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee
bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld
tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit
beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij
plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We
plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Dit hebben we vorig schooljaar
bij alle ouders gedaan of doen we bij de aanmelding op school.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar
geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen
en delen van beeldmateriaal op internet.

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van
de stage- juf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren om toestemming te vragen. Ook
als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld
staat, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment
alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter
gebruikt en gedeeld worden.
Leerlingenraad
Vrijdag 18 september is de eerste vergadering van de nieuwe leerlingenraad.
De leerlingenraad is voor leerlingen uit groep 5/6/7 en 8. Uit elke klas zitten 2
leerlingen per bovenbouwgroep die ongeveer 6x per jaar vergaderen met de
directeur.
De leerlingenraad denkt mee over het wel en wee op school.
De directeur koppelt zaken terug naar het teamoverleg waar, indien nodig, besluiten
genomen worden over voorstellen van de leerlingenraad. De leerlingenraad zorgt voor de
terugkoppeling naar de klas.
Daarnaast vergadert de leerlingenraad van Obs Boekhorst 2x per schooljaar met de leerlingenraad
van CBS In de Kring om over gezamenlijke activiteiten en onderlinge sfeer te praten.
Dit schooljaar vertegenwoordigen Lisa en Dandenn uit groep 5, Aimee en Nando/Sidney uit groep 6,
Nethlini en Sarah uit groep 7 en Kay en Lars uit groep 8 de leerlingen van de school.
De volgende vergadering is op vrijdag 6 november.

Kinderboekenweek
Ieder jaar besteden wij tijdens de Kinderboekenweek extra aandacht aan lezen en vooral de
leesmotivatie. Dit jaar is de Kinderboekenweek van 30 september t/m 11 oktober, het thema is "En
toen?". Met dit thema kunnen we de geschiedenis via boeken tot leven brengen. Zo heb je helemaal
geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken!
Op woensdag 30 september opent de Histotolk (Frank Spijkers) de Kinderboekenweek met een leuke
voorstelling voor alle kinderen.
Als afsluiting van de Kinderboekenweek organiseren we, net als voorgaande jaren, een
Voorleeswedstrijd met alle kinderen van groep 3 t/m 8. Per groep kunnen kinderen meedoen aan de
voorronde, in iedere groep wordt een groepswinnaar gekozen. Alle groepswinnaars mogen op
donderdag 8 oktober voorlezen aan alle kinderen van groep 3 t/m 8 en zullen beoordeeld worden
door een echte jury. De uiteindelijke winnaar van groep 7 en 8 mag door naar de volgende ronde in
de bibliotheek in Oosterwolde.
Voor u als ouder is het nog leuk om te weten dat u tijdens de Kinderboekenweek, bij aanschaf van
een kinderboek vanaf €12,50, het Kinderboekenweekgeschenk cadeau krijgt.
Daarnaast kunt u misschien met uw kind luisteren naar en dansen op het lied "En toen?" van
Kinderen voor Kinderen, dit lied is speciaal voor deze Kinderboekenweek geschreven.

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen
graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en
de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school.
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!
Nieuws van de OV
Beste ouder(s) / verzorger (s),
Wij, bestuur van de Oudervereniging, zijn op zoek naar hulp bij de kascontrole.
Op dit moment bestaat de kascommissie uit 1 ouder. We zijn daarom op zoek naar een tweede
persoon.
Wat houdt de kascommissie precies in? De 2 leden van deze commissie controleren 1 keer per jaar
de financiën van de OV.
Onze penningmeester zal een verslag overhandigen. De kascommissie controleert daarna de
tegoeden op de bank en het contante geld in kas.
De kascommissie komt dus 1 keer per jaar in actie. We zijn op zoek naar iemand die ons dit jaar en
volgend jaar wil helpen met de controle.
Wie kan ons hierbij helpen?
We horen het heel graag via een mail
naar: ovboekhorst@gmail.com
Hulp wordt ontzettend gewaardeerd!
Alvast dank, namens de OV.

