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Donderdag 29 september 2022

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
SEPTEMBER/OKTOBER 2022
Vrijdag 30 september

Juf Ingrid groep 5
Afsluiting Gouden Weken en week tegen pesten
13.30 uur 1e vergadering leerlingenraad

Woensdag 5 oktober

Wieletjesdag
Opening Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen!
Histotolk in groep 5

Donderdag 6 oktober

8.30 uur Burgemeestersontbijt groep 8
Groep 7 en 8 Inleveren Kinderpostzegels
Startbijeenkomst VVE Thuis ouders groep 1/2 (podium grote zaal)

Vrijdag 7 oktober
Dinsdag 11 oktober
Woensdag 12 oktober

Donderdag 13 oktober

Groep 4 naar de bibliotheek
Ontruimingsoefening (ovb)
Juf Anita afwezig ivm directie 2-daagse
8.30-9.00 uur Voorlezen door ouders, opa`s/oma`s, …
Groep 4 dansen bij Clarette
Juf Anita afwezig ivm directie 2-daagse
Voorleeswedstrijd
14.00 uur Kijkmoment ouders groep 1 en 2
Volgende info met bijdrage groep 3

Vrijdag 14 oktober

Studiedag Vreedzame School. KINDEREN VRIJ!

Zaterdag 15 t/m zondag 23
oktober

HERFSTVAKANTIE

Maandag 24 oktober

Groep 3/4/5 voorstelling op school

Woensdag 26 oktober

Juf Ingrid IB overleg, Juf Lisette groep 5
10.30 uur Groep 5 naar Schrieversronte Oldeberkoop
Groep 4 dansen bij Clarette
Groep 3 naar Kiekhuus Wolvega

Donderdag 27 oktober
Vrijdag 28 oktober

Juf Ingrid groep 5
Start schoolzwemmen groep 2 en 3

Maandag 31 oktober

Groep 7 naar de bibliotheek

Van de directie
In het hok van de kleuters staat een grote skelter die weg mag. De skelter is de afgelopen jaren goed
gebruikt, heeft een lekke band en dient opgeknapt te worden.
Wie belangstelling heeft voor de skelter kan mailen naar sandra.naaijer@comprix.nl
Doe dit uiterlijk donderdag 6 oktober 12.00 uur, dan gaan we de skelter verloten onze mensen die
gereageerd hebben.

Draaiboek COVID
Het draaiboek COVID waarin we beschreven welke maatregelen gelden in de diverse scenario`s
( groen- oranje- rood) is vastgesteld door team en MR en ligt ter inzage op school.
Maar natuurlijk hopen we vooral dat het draaiboek niet nodig zal zijn!

Kinderboekenweek
Opening Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Gi-Ga-Groen!
Het is de bedoeling dat de kinderen woensdag 5 oktober in het groen gekleed of met groene
accessoires naar school komen. Een groen voorwerp meenemen is ook goed.
De opening van de Kinderboekenweek zal zijn met In de Kring. Mariska van de bibliotheek zal deze
verzorgen.
Voorlezen
Op woensdag 12 oktober is er een voorleesactiviteit.
We nodigen hierbij alle ouder(s), verzorger(s), opa(s)/ oma(s)/ oom(s)/tante(s), enz. uit om zich op te
geven om te komen voorlezen op school. Het voorleesmoment is van 8.30-9.00 uur.
U mag zelf een voorleesboek meenemen, maar er zijn ook voorleesboeken op school.
Komt u voorlezen? Geef dit dan even door aan de leerkracht van het kind waarbij u komt voorlezen.
De e-mail adressen van de leerkrachten staan op de infokalender en in de vorige info.
Maandagmiddag 10 oktober maken we de indeling van de groepjes, opgeven kan dus uiterlijk
maandag 10 oktober. We zien alle aanmeldingen graag tegemoet!!
Spaar mee voor onze schoolbieb!
Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek
organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Lezen is een feestje. Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de
schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.
Zo werkt het:
* Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) 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 13 november bij de juf of
meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.

Leerlingenraad
Onze school heeft een nieuwe leerlingenraad!
Dit jaar nemen de volgende leerlingen zitting:
Emy en Silvan uit groep 5
Lara en Corné uit groep 6
Rosalie en Joyce uit groep 7
Milan en Sofie uit groep 8
De 1e vergadering van de leerlingenraad vindt plaats op vrijdag 30 september.
Deze vergadering zal samen zijn met de leerlingenraad van vorig schooljaar om zaken zo goed
mogelijk over te dragen of af te sluiten.
Medezeggenschapsraad (MR)
Wist u dat?
- De MR een pagina heeft in het ouderportaal?
- U deze kunt vinden via; informatie en dan MR?
- U hier kunt zien wie de MR leden zijn?
- Op deze pagina allerlei nuttige informatie staat?
- Deze pagina de moeite van het bekijken waard is?

Informatie van organisaties buiten school

