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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
FEBRUARI/MAART 2021
Maandag 15 februari

Rapport mee
Juf Sandra IB, juf Anouk groep 1

Woensdag 17 februari

Directieoverleg Comprix

Zaterdag 20 t/m zondag 28 februari

Voorjaarsvakantie

Maandag 1 maart

Weer naar school

Dinsdag 2 maart

Start CITO M-toetsen

Woensdag 3 maart

Margedag VERVALT; schooldag voor groep 1 t/m 8

Vrijdag 5 maart

Juf Mieneke cursus; meester Nico groep 3/ Juf Geralda groep 2

Donderdag 11 maart

Volgende info met bijdrage groep 2

Jarigen
12-02 Bianca
Heran
Anne
17-02 Daniel
24-02 Amy
25-02 Brandt

groep 5
groep 4
groep 1
groep 8
groep 8
groep 2

03-03
06-03
09-03
10-03

Rivana
Rooda
Mert
Sara

groep 1
groep 2
groep 1
groep 8

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Wat was het fijn om afgelopen dinsdag de kinderen weer op school te mogen begroeten!
Wij hebben de kinderen gemist, fysiek op school lesgeven is veel fijner dan via een computerscherm.
Naast de vakken die op het lesrooster staan, besteden we deze weken ook aandacht aan sociale
emotionele ontwikkeling en omgaan met elkaar.
Deze week kunnen de kinderen ook nog eens genieten van de sneeuw en hopelijk in het weekend
ook van schaatsen op natuurijs!!
Woensdag hadden we gelijk een feestje te vieren; “onze” juf Mieneke was 25 jaar in dienst van het
onderwijs. We hebben hier met alle kinderen aandacht aan besteed en de jubilaris een gezellige
geslaagde dag bezorgd.
Foto`s vindt u op www.obsboekhorst.nl (wachtwoord fotoboek Boekhorst2020)
We hopen dat dit de laatste lockdown is geweest waardoor de scholen moesten sluiten en we vanaf
nu weer vooruit kunnen kijken en er steeds meer mogelijk zal zijn.
De volgende info verschijnt in principe op donderdag 11 maart. Mocht er eerder een reden zijn om
ouders van informatie te voorzien dan zullen we dat zeker doen.

Vervanging Ingrid Post
Zoals bekend is Ingrid Post, onze IB-er, afwezig. Haar herstel gaat gelukkig de goede kant op en
binnenkort zal ze starten met haar re-integratie op school.
Haar taken als IB-er worden momenteel waargenomen door juf Sandra van groep 1 en Tia de Haan.
Tia is IB-er op 2 andere Comprix scholen en ondersteunt ons zolang als nodig is op IB gebied.
Tia is elke maandag aanwezig bij ons op school. Ook juf Sandra is op maandag uit geroosterd voor IB
werkzaamheden. Juf Anouk heeft op maandag daarom groep 1.
Woensdag 3 maart
Op de infokalender staat dat woensdag 3 maart een margedag is voor alle kinderen, vanwege een
Comprix studiedag. Deze studiedag komt te vervallen en de margedag hiermee ook.
Woensdag 3 maart is dus een gewone schooldag voor alle kinderen van Obs Boekhorst.
CITO Leerlingvolgsysteem en rapport:
Na de voorjaarsvakantie zullen wij starten met de CITO leerlingvolgsysteem toetsen. De resultaten
van de CITO toetsen zullen we nu nog niet verwerken in het rapport.
Alle kinderen krijgen op maandag 15 februari het rapport mee.
De resultaten van de Cito toetsen zullen wij met u bespreken tijdens de online oudergesprekken in
de week van 29 maart ( voor groep 1 t/m 7). De adviesgesprekken voor het Voortgezet onderwijs
voor de kinderen en ouders van groep 8 zijn op 22, 24 en 25 maart.
De collega`s maken een planning voor de online oudergesprekken via Google Meet. Nadat u de
planning heeft ontvangen heeft u nog de mogelijkheid om van tijd te wisselen of aan te geven dat u
liever een telefonisch contactmoment hebt.

NIEUWS VAN BUITEN SCHOOL
Buurtsport
In de voorjaarsvakantie organiseert buurtsport een corona-proof versie van de Holiday Games in
Oosterwolde!
Alle kinderen van de basisschool zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.
In de bijlage de flyer van de Holiday Games met daarin meer informatie.

