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Donderdag 22 april 2021

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
APRIL/MEI 2021
Vrijdag 23 april

Koningsspelen en schoolzwemmen groep 2/3
± 12.00 uur ALLE KINDEREN VRIJ

Dinsdag 27 april

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

Woensdag 19 mei

Juf Anita directieoverleg

Donderdag 20 mei

Volgende info + bijdrage groep 6

Maandag 24 mei

2e Pinksterdag; school dicht

Dinsdag 25 mei

MR vergadering

Woensdag 26 mei

Fietscontrole en route fietsen groep 8. FIETS MEE!

Donderdag 27 mei

Fietscontrole en route fietsen groep 7. FIETS MEE!

Jarigen
De volgende kinderen vieren de komende weken hun verjaardag:
24-04 Noa-Lynn
27-04 Devin
28-04 Niek

groep 4
groep 2
groep 4

02-05 Hayvin
18-05 Djevano
19-05 Luca

groep 6
groep 2
groep 5

Van de directie
Juf Mieneke
Juf Mieneke heeft besloten aan het eind van dit schooljaar te stoppen als leerkracht. Na 25 jaar
werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs gaat juf Mieneke genieten van haar 2e jeugd.
Dit gunnen wij haar natuurlijk van harte!!
Wij gaan nadenken over een gepast afscheid en hoe we de ontstane vacature ruimte gaan invullen
voor volgend schooljaar.
Toestemmingsformulier uitwisseling gegevens GGD
We hebben nog niet alle toestemmingsformulieren i.v.m. de uitwisseling van gegevens aan de GGD

in het geval van een Corona uitbraak op school ontvangen!
Wij willen graag ALLE formulieren retour, ook als u geen toestemming geeft.
Extra margedag
In februari en maart zijn er een aantal margedagen geschrapt omdat we toen in lockdown zaten of
net weer naar school gingen.
Met toestemming van de MR hebben wij daarom besloten donderdag 17 juni in te plannen als
nieuwe margedag. Omdat vrijdag 18 juni al een margedag was hebben wij donderdag 17 en vrijdag
18 juni de tijd om o.a. de beleidsvergadering voor het nieuwe schooljaar te houden,
resultaten van de Cito Toetsweek te verwerken en te analyseren, de groepsplannen te
evalueren, overdracht naar de volgende leerkracht voor te bereiden en de rapporten te
maken.
Kortom: donderdag 17 en vrijdag 18 juni zijn alle leerlingen vrij!
Koningsdag : Volgende week dinsdag zijn de scholen gesloten i.v.m. Koningsdag.
Meivakantie: De school is van 1 t/m 16 mei gesloten wegens de meivakantie.
Project
Op onze website www.obsboekhorst.nl staan foto`s van het project Duurzaamheid. Neem gerust een
kijkje. Als u het wachtwoord kwijt bent, mail dan even naar directie.boekhorst@comprix.nl
Koningsspelen
Morgen, vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen.
De kinderen van groep 2 en 3 gaan eerst SCHOOLZWEMMEN en doen daarna mee aan de activiteiten
in de klas en buiten.
`s Middags zijn alle kinderen vrij. Het uitgaan van de school is weer gespreid:
12.00 uur
De kinderen van groep 1 en 2 komen naar buiten;
12.05 uur
Groep 3/6 naar buiten;
12.10 uur
Groep 4/7 naar buiten;
12.15 uur
Groep 5/8 naar buiten.
De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen. De OV regelt voor alle
kinderen wat drinken met iets erbij.
De kinderen mogen deze dag verkleed en in sportkleding op school komen en met oranje, rood, wit of
blauwe accenten erbij staat het extra feestelijk.
Vormingsonderwijs
Elk jaar bieden wij de kinderen uit groep 7 en 8 de mogelijkheid tot volgen van Humanistisch
vormingsonderwijs (HVO) of Godsdienstonderwijs (GVO) op school. Hiervoor komt een docent van
het vormingsonderwijs op school.
De inventarisatie van de wensen van ouders en kinderen heeft ondertussen plaats gevonden. Zowel
groep 7 als groep 8 krijgt volgend schooljaar HVO aangeboden.

FIJNE KONINGSSPELEN ALLEMAAL!

