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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
OKTOBER 2021
Woensdag 13 oktober

Groep 4 dansles Clarette en Leon

Donderdag 14 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek groep 3 t/m 8
Voorleeswedstrijd in de grote zaal. Groep 3 t/m 8 verkleed naar school
Juf Anita afwezig i.v.m. studiedag

Zaterdag 16 t/m zondag 24 HERFSTVAKANTIE; school dicht
oktober
Maandag 25 oktober

Weer naar school

Woensdag 27 oktober

Groep 4 dansles Clarette en Leon

Donderdag 28 oktober

Volgende info
Leesgesprekken groep 6
Afsluiting thema “Beroepen” in groep 1 en 2. Groep 1/2 verkleed naar school
Start schoolzwemmen groep 2 en 3

Vrijdag 29 oktober

Jarigen
10-10 Menthe
groep 5
18-10 Arek
groep 8
14-10 Romano
groep 8
19-10 Kyan
groep 3
Xaviér
groep 8
22-10 Sidney
groep 7
15-10 Jannie
groep 2
Bjorn
groep 5
17-10 Levi
groep 7
26-10 Jaylinn
groep 2
Julia
groep 4
28-10 Keano
groep 6
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Vanavond, donderdag 7 oktober staat de inloopinformatieavond gepland.
Wat is de bedoeling?
• De school is geopend van 18.00-19.00 uur voor alle kinderen en hun ouder(s), verzorger(s).
• Er is een vrije inloop in alle lokalen en de kinderen vertellen over wat ze allemaal doen in de
klas.
• Er liggen materialen op de tafels om een indruk te krijgen wat de kinderen allemaal op school
doen. Zo liggen onze nieuwe methode van Rekenen (Getal en Ruimte Junior) en Voortgezet
technisch lezen (Atlantis) ter inzage.
• Alle leerkrachten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over het jaarprogramma van de
groep. Ook kunnen leerkrachten in een korte informatieronde iets vertellen over dit
schooljaar. Denk hierbij aan het omgaan met huiswerk, verwijzing naar het voortgezet
onderwijs en andere specifieke schoolzaken.
• Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Tot vanavond!!

Ouderportaal
Nog niet alle ouders hebben de verstuurde link geactiveerd. Inmiddels is de link verlopen, ouders die
zich nog niet hebben aangemeld kunnen door te mailen naar de eigen leerkracht of naar
directie.boekhorst@comprix.nl een nieuwe link krijgen.
Kinderboekenweek
De kinderen waren gisteren allemaal verbaasd, sommige ouders bang dat ze iets vergeten waren,
maar nee hoor…. De leerkrachten waren allemaal verkleed in het thema van de Kinderboekenweek
“Je kunt worden wat je wilt”.
Mariska Smits, onze leesconsulent van de bibliotheek opende daarna de Kinderboekenweek in de
grote zaal met een introductie voor groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
Foto`s staan in het ouderportaal en op onze website.
Als afsluiting van de Kinderboekenweek organiseren we, net als voorgaande jaren, een
Voorleeswedstrijd met alle kinderen van groep 3 t/m 8. Deze vindt plaats op donderdag 14 oktober.
Die dag mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 verkleed naar school komen!
Groep 1 en 2 werkt nog wat langer door over het thema “Beroepen”. Zij sluiten het thema op
donderdag 28 oktober af en mogen dan verkleed naar school komen.
Spaar mee voor onze schoolbieb!
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Zo werkt het:
* Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever
het bonnetje in op school.
* De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van
alle ingeleverde bonnen.
* Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek.
* Hoe meer bonnen, hoe meer boeken.
Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of
meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.
Stagiaires
Ook dit schooljaar lopen er weer verschillende stagiaires rond op school van de PABO of de opleiding
tot onderwijsassistent. Hierbij het overzicht van de stagiaires op dit moment:
Groep 1
Roos Ploeg
PABO 3e jaar
Groep 3
Wout Wesselo
Onderwijsassistent 2e jaar
Groep 4
Gelske van`t Veer
Onderwijsassistent 2e jaar
Groep 6
Jeffrey Venema
Deeltijd Pabo 2e jaar
Groep 7
Bente de Vries
Onderwijsassistent 1e jaar
We wensen alle stagiaires een leerzame en plezierige tijd toe bij ons op school!
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN.
Het is weer zover, je kunt je bijna inschrijven voor de naschoolse activiteiten
Vanaf dit jaar kun jij je online aanmelden voor de naschoolse activiteiten. Het is anders dan je
gewend bent, want we nemen afscheid van de papieren boekjes. Op de website www.scala4kids.nl ,
komen alle naschoolse activiteiten te staan. Op deze site kun je eenvoudig de activiteiten voor de
eigen school bekijken, je aanmelden en betalen. Maar ook kun je een overzicht zien van alle andere
activiteiten die Scala organiseert in de gemeente Ooststellingwerf. De kinderen hebben deze week
een flyer meegekregen met extra informatie. Ook staat hierop wanneer de inschrijving en de
activiteiten starten.
Mocht het digitaal inschrijven of de betaling van de activiteiten lastig zijn neem dan even contact op
met: Margreet Plazier, mplazier@scala-welzijn.nl / 0612695984.

