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Donderdag 25 maart 2021

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
MAART/APRIL/MEI 2021
Maandag 29 maart

Deze week online oudergesprekken

Dinsdag 30 maart

Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8

Donderdag 1 april

Paasviering

Vrijdag 2 april

GOEDE VRIJDAG; school dicht

Maandag 5 april

2e PAASDAG; school dicht

Dinsdag 6 april

Start project “Duurzaamheid”

Woensdag 7 april

Wieletjesdag

Donderdag 8 april

Volgende info met bijdrage groep 4

Vrijdag 9 april

Juf Mieneke cursus

Maandag 12 april

Einde verlof juf Lisette

Woensdag 14 april

Juf Anita directieoverleg

Dinsdag 20 april

IEP eindtoets groep 8

Woensdag 21 april

IEP eindtoets groep 8

Donderdag 22 april

Volgende info met bijdrage groep 5

Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april

Koningsspelen
12.00 uur ALLE KINDEREN VRIJ
KONINGSDAG; school dicht

Vrijdag 30 april

Laatste keer schoolzwemmen groep 2/3

Zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei

MEIVAKANTIE inclusief Bevrijdingsdag en Hemelvaart

Maandag 17 mei

Weer naar school

Jarigen
In de vorige info ben ik vergeten de jarigen te vermelden. Excuses daarvoor.
De volgende kinderen vier(d)en hun verjaardag:
14-03 Dani
16-03 Joëlla
Lone
19-03 Midyam
24-03 Esmée S
27-03 Dana
30-03 Sven

groep 4
groep 4
groep 4
groep 7
groep 7
groep 1
groep 5

01-04 Eva
03-04 Sylena
Elin

groep 8
groep 7
groep 4

Van de directie
Corona
Opnieuw zijn er deze week diverse kinderen en ouders getest op Corona en gelukkig tot nu toe
allemaal negatief! Dat willen we heel graag zo houden.
Ook moesten diverse kinderen thuis blijven terwijl ze “slechts” een loopneus hadden. Wij willen
nogmaals benadrukken dat ook wij al die regels soms best lastig te begrijpen vinden en deze ook
alleen maar uitvoeren op grond van de regelgeving. We rekenen op uw begrip hiervoor.
Het belangrijkste is om samen gezond te blijven!!!
Woensdag heeft u een mail ontvangen namens de Oudervereniging met daarin de herinnering tot
betalen van de ouderbijdrage. Graag nogmaals uw aandacht voor deze brief.
Afwezigheid juf Ingrid
Juf Ingrid van der Kolk herstelt nog steeds van het ongeluk met het raam in groep 4. Dit herstel wil
nog niet vlotten. Totdat juf Lisette terug is van verlof staat meester Nico op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag voor groep 4. Juf Carola is er op woensdag.
Juf Geralda heeft de hele week groep 2. De ouders van groep 2 en 4 zijn hierover persoonlijk op de
hoogte gesteld.
Juf Ingrid Post is aan het re-integreren bij ons op school. Zij is op dinsdag en donderdag enkele uren
aanwezig en werkt dan met kinderen of pakt sommige IB taken weer op.
Juf Tia de Haan en juf Sandra zijn nog steeds eindverantwoordelijk op IB gebied.
De mogelijkheid tot het intern oplossen in het geval van ziekte is een mooie oplossing, maar deze
heeft nu wel zijn grens bereikt. Externe invallers zijn bijna niet beschikbaar. Mocht er zich nu
opnieuw een leerkracht ziek melden dan zal het zeer lastig zijn hiervoor een oplossing te vinden.
Hoofdluis
Uit groep 7 is een melding gekomen van hoofdluis. Hierbij het dringende verzoek aan alle ouders om
thuis de kinderen goed te controleren en eventueel te behandelen.
We stellen het zeer op prijs dat nieuwe constateringen van hoofdluis en/of neten aan ons door
worden gegeven.
Wieletjesdag
Woensdag 7 april is het Wieletjesdag. Dat is altijd de 1e woensdag van de maand.
Alle kinderen mogen dan op kleine wieletjes naar school komen.
Pasen
De Paasviering wordt dit schooljaar in de eigen groep gedaan.
Elke groep heeft hiervoor zijn eigen invulling.
Dit kan variëren van eieren gooien tot eieren zoeken of een paasloopspel.
De Oudervereniging heeft budget beschikbaar gesteld, hier zijn we erg blij
mee. We hopen er een leuke paasviering van te maken.

Even voorstellen….
Beste ouders/ verzorgers,
Graag wil ik mij even voorstellen aan jullie. Ik ben Renate en ik loop sinds 2 maart op de woensdag
stage in groep 7 bij juf Desy. In februari ben ik begonnen met de PABO en dit is mijn eerste stage in
het onderwijs. Ik heb er onwijs veel zin in om in deze groep ervaring op te doen in het onderwijs!
Hopelijk kan ik veel van jullie leren en de kinderen ook helpen in hun ontwikkeling op school.
Mochten jullie vragen aan mij hebben, stel ze gerust.
Groetjes Renate Bosch

