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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
FEBRUARI 2021
Maandag 1 februari

Margedag gaat NIET door!

Maandag 8 februari

Hopelijk opening bassischolen

Zaterdag 20 t/m zondag 28 februari

Voorjaarsvakantie

Jarigen in januari
19-01 Lana groep 1
20-01 Wesley groep 7
21-01 Alara groep 2
22-01 Zenya groep 8
Noa
groep 2
Nora groep 5

23-01 Amar
Jente
Amber
24-01 Esmee S
25-01 Esmay H
28-01 Anida

groep 2
groep 6
groep 5
groep 7
groep 7
groep 2

Allemaal van harte gefeliciteerd!!
Van de directie
Inmiddels zitten we alweer in de derde week waarin we als school onderwijs op afstand verzorgen.
Ondanks het allemaal zeker niet ideaal is, kunnen we toch tevreden zijn over hoe het gaat. Wanneer
we met elkaar ons beste beentje voor blijven zetten, moet het ons lukken ook de komende periode
weer door te komen. We zijn ontzettend trots op de kinderen en uiteraard ook op alle
ouders/verzorgers die thuis voor de goede begeleiding en ondersteuning zorgen!
Na het zien van de persconferentie van onze minister – president dhr. Mark Rutte is er grote hoop
dat het over twee weken, op maandag 8 februari, weer voldoende vertrouwd is de scholen te
openen.
Een aandachtspunt die voor u belangrijk is om te weten:
De druk op de noodopvang neemt toe. We vangen nu dagelijks gemiddeld zo’n 20 kinderen op. Soms
zelfs meer. Wanneer het echt niet anders kan, vangen we uw kind graag op. Wel blijft het
noodopvang.
Het is voor de leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires een hele uitdaging de kinderen én
online onderwijs te geven én de kinderen in de klas enigszins te begeleiden bij het online onderwijs.
Een dikke pluim voor mijn collega’s die deze uitdaging iedere dag weer vol enthousiasme aangaan!
Wanneer u vragen heeft over onderwijs op afstand kunt u in de eerste plaats contact opnemen met
de eigen leerkracht(en) van uw kind(eren) door een mailtje te sturen.
Voor vragen over de noodopvang kunt mailen naar directie@obsboekhorst.nl.
Kortom, nog even volhouden en vooral gezond blijven met elkaar. We hebben goede hoop de
kinderen op maandag 8 februari weer te mogen verwelkomen.
Anita de Vries

Infokalender:
- Helaas kunnen geplande activiteiten die op de Infokalender vermeld staan niet doorgaan.
- De LOVS toetsweken worden doorgeschoven. Er is besproken met het bestuur van Comprix om de
toetsen af te gaan nemen, als de leerlingen 1½ tot 2 weken weer fysiek onderwijs hebben gevolgd.
- Dit betekent ook dat de oudergesprekken later zullen plaatsvinden en de rapporten later worden
meegegeven.
- De oudergesprekken met ouders en leerlingen van groep 8 voor het voortgezet onderwijs zullen na
de voorjaarsvakantie plaatsvinden. Hiervoor krijgt u binnenkort een uitnodiging.
Als er duidelijkheid is, wanneer de scholen weer open mogen, zullen wij jullie informeren over de
nieuwe data.

NIEUWS VAN BUITEN SCHOOL
Naschoolse activiteiten
Er is door Scala besloten om de mogelijkheid om aan te melden voor de naschoolse activiteiten
langer door te laten lopen.
De nieuwe sluitingsdatum is voor alsnog 12 februari.
Dit is ook handig om te weten voor de ouders die al wel hebben aangemeld, want zij krijgen ook iets
later bericht dan aangegeven over de definitieve deelname.
Stellingwerfse Voetbalweek
In de 1e week van de zomervakantie zal de Stellingwerfse Voetbalweek worden gehouden. Tijdens
deze week gaan jongens en meisjes van 6 t/m 15 jaar bezig met allerlei leuke voetbalactiviteiten.
Meer informatie en inschrijven kan via : www.stellingwerfsevoetbalweek.nl

