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Woensdag 13 juli 2022

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
JULI 2022
Donderdag 14 juli

Viering laatste schooldag, afscheid meester Ger en juf Alice

Vrijdag 15 juli

Opruimen en uitzwaaien
12.00 uur VAKANTIE VOOR GROEP 1 T/M 8

16 juli t/m 28 augustus

ZOMERVAKANTIE

Maandag 29 augustus

1e schooldag schooljaar 2022-2023
Start gouden weken
17.30-19.00 uur INLOOPAVOND voor alle kinderen, ouder(s),
verzorger(s)

Jarigen:
In juli zijn jarig:
15-07 Hanneke
16-07 Dex
19-07 Ikhlas
26-07 Liphania
28-07 Milo
Zoë T
30-07 Nethlini

In augustus zijn jarig:
19-08 Raffi
groep 3
Emma
groep 2
Sophie
groep 2
20-08 Kay
groep 6
21-08 Daan
groep 8
26-08 Naomi
groep 3
28-08 Aukje
groep 4
30-08 Xavian
groep 5
Djari
groep 5
Revin
groep 1
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
groep 4
groep 5
groep 4
groep 8
groep 1
groep 4
groep 8

Van de directie
De laatste info van dit schooljaar, geschreven vanuit zelfisolatie. Het moest er een keer van komen; ik
ben geveld door Corona.
Wat kijken we terug op een geslaagde Fancy Fair!! Er was grote belangstelling voor de spelletjes en
de kraampjes. Alle prijswinnaars nogmaals gefeliciteerd!
Foto`s van de Fancy Fair staan op het ouderportaal en onze website.
Alle ouders die hebben meegeholpen ENORM bedankt!
De opbrengst van de Fancy Fair bedroeg ruim € 1200,- , een prachtig bedrag! De oudervereniging
gaat hiervan o.a. iets voor het plein aanschaffen.
Juf Marlou heeft aangegeven na de zomervakantie weer te gaan starten in groep 3 en groep 4.
Dat is fijn, dan kan onze schoolorganisatie opstarten zoals eerder gecommuniceerd.

Alissa de Jager wordt vanuit de flexpool voorlopig aan onze school gekoppeld. Zij is 4 dagen inzetbaar
en zal in de 1e week van het nieuwe schooljaar op donderdag en vrijdag het partnerverlof van
meester Nico op zich nemen omdat hij in de vakantie opnieuw vader wordt.
Op maandag en dinsdag ondersteunt Alissa bij groep 1 en 2 zodat deze groepen zoveel mogelijk
gesplitst kunnen worden.
De laatste week van het schooljaar is aangebroken.
Woensdagavond 6 juli voerde groep 8 de musical “Wie steelt de show” op voor ouders en
genodigden. We hebben daarna stilstaan bij het afscheid van school voor Chantal, Esmay B, Sylena,
Romano, Lisa, Deuwli, Esmay H, Maite, Liphania, Emma, Sarah, Arek, Midyam, Teis, Nethlini, Esmée
Sterre, Xaviér, Esmée, Amalia, Wesley en Mieke. Zij gaan hun schoolcarrière allemaal voortzetten op
het Stellingwerfcollege of het Terra College.
Voor de ouders Chantal, Lisa, Deuwli, Esmay H, Maite, Emma, Sarah, Arek, Teis, Nethlini, Esmée
Sterre, Xaviér en Mieke is het ook een afscheid van Obs Boekhorst.
We willen hierbij de genoemde ouders bedanken voor de inzet voor onze school en wensen iedereen
alle goeds toe voor de toekomst.
Donderdag 14 juli sluiten we het schooljaar af met een feestelijk dag.
Wij verwachten alle kinderen om 8.30 uur in de eigen klas. Iedereen mag deze
dag verkleed op school komen.
Verder krijgen de kinderen op school eten en drinken van de oudervereniging.
Eten en drinken hoeven voor deze hele dag dus NIET zelf meegenomen worden.
Donderdag nemen we met de kinderen afscheid van juf Alice en meester Ger.
Elke groep heeft een verassing voor hen in petto.
Alice, we wensen je veel geluk in Portugal en hopelijk zien we je nog eens terug
als inval-juf.
Ger, veel succes in Boyl. Maak er een mooi nieuw schooljaar van!
Vrijdag 15 juli is de laatste schoolochtend van wederom een bijzonder schooljaar. We verwachten
alle kinderen gewoon om 8.30 uur op school.
Om 11.50 uur zullen we met alle kinderen de schoolverlaters uitzwaaien.
Ouders kunnen van achter het hek natuurlijk toekijken en mee zwaaien. Om 12.00 uur lopen de
leerkrachten allemaal naar het hek om ook de ouders een fijne vakantie te wensen.
Enkele praktische zaken
• In de gang bij de kleuters staat een bak met gevonden voorwerpen. Deze zit behoorlijk vol!
Kijk deze week nog even in de bak of er misschien iets tussen zit van uw kind(eren).
Wat blijft liggen brengen we naar de Kringloop!
• De schoolgids voor het nieuwe schooljaar is af. Deze zal gepubliceerd worden op de website.
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de infokalender met daarop allerlei
praktische informatie en de planning van het nieuwe schooljaar.
• Tijdens de 1e week van het nieuwe schooljaar krijgt u een uitnodiging om zich in te schrijven
voor de startgesprekken op 12 en 15 september. Het is de bedoeling dat alle ouders voor
deze gesprekken inschrijven. Schrijf deze data daarom alvast in de agenda. Inschrijving volgt
na de vakantie via het ouderportaal.
• Maandagavond 29 augustus organiseren we voor alle ouders en kinderen een inloopavond.
Iedereen is welkom van 17.30-19.00 uur. Schrijf dit alvast op de kalender!

VAKANTIEREGELING 2022-2023
vakantie

periode

Herfstvakantie

15 t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 5 maart 2023

Goede Vrijdag / 2e paasdag

7 t/m 10 april 2023

Meivakantie
Incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag

27 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaart

18 t/m 19 mei 2023

2e Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

22 juli t/m 3 september 2023

We verzoeken u rekening met bovenstaand schema te houden, wanneer u een vakantie plant.
Margedagen, waarop uw kind(eren) vrij is/zijn:
Vrijdag 14 oktober 2022 (studiedag team)
Maandag 6 februari 2023 ( Dossierdag team)
Vrijdagmiddag 21 april 2023 (Koningsspelen)
Vrijdag 23 juni 2023 ( Dossierdag team)
Maandag 26 juni 2023 (Beleidsdag team)

Namens alle collega`s wil ik iedereen bedanken voor wederom een bijzonder schooljaar! Bedankt
voor alle vorm van ouderhulp die we hebben mogen ontvangen in welke vorm van ook.
Het Boekhorstteam wenst iedereen een hele fijne zomervakantie toe en ziet iedereen graag
maandag 29 augustus in goede gezondheid weer op school.

