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MAART/APRIL 2021
Maandag 15 maart

Geen gym voor groep 5/6 i.v.m vaccinaties in de sporthal
Rooster online oudergesprekken wordt verstuurd

Vrijdag 19 maart

Schoolzwemmen groep 2/3

Maandag 22 maart

Adviesgesprekken VO groep 8
MR vergadering online

Woensdag 24 maart

Maandag 29 maart

Juf Anita directieoverleg
Adviesgesprekken VO groep 8
Rekendag
Adviesgesprekken VO groep 8
Volgende info met bijdrage groep 3
Deze week online oudergesprekken

Dinsdag 30 maart

Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8

Donderdag 1 april

Paasviering

Vrijdag 2 april

GOEDE VRIJDAG; school dicht

Maandag 5 april

2e PAASDAG; school dicht

Woensdag 7 april

Wieletjesdag

Donderdag 8 april

Volgende info met bijdrage groep 4
Verkeersflits voor groep 1 t/m 8

Vrijdag 9 april

Juf Mieneke cursus; meester Nico in groep 3, Juf Geralda in
groep 2

Donderdag 25 maart

Van de directie
Corona bubbel
Op dit moment is het nog steeds de regel dat kinderen zoveel mogelijk in hun ‘eigen bubbel’, of te
wel groep moeten blijven. Dit i.v.m. besmetting. Als groepen gaan mengen is de kans op besmetting
groter en zouden er bij een uitbraak meer kinderen thuis moeten blijven.
Deze week zijn er diverse kinderen getest op Corona en gelukkig tot nu toe allemaal negatief! Dat
willen we ook heel graag zo houden.
Voor de duidelijkheid: ook wij vinden al die regels soms best lastig en niet altijd te begrijpen. Maar
onze persoonlijke voorkeur, of idee hierover, staat los van dat wat er op school, op grond van de
regelgeving, van ons verwacht wordt. We rekenen op uw begrip hiervoor.
Thuiswerk bij Corona uitbraak
Gelukkig is dit (nog) niet aan de orde. Dat komt mede omdat u als ouders gehoor geeft aan de
afspraken, ook al vindt u het misschien onbegrijpelijk. Maar niemand zit er op te wachten dat we een
hele groep of zelfs een hele school weer dicht moeten doen. En dat komt hier en daar, ook dichtbij,
wel voor. In het geval van een Corona uitbraak in één groep stellen wij u z.s.m op de hoogte van hoe

wij e.e.a zullen organiseren, dit hangt namelijk af om welke groep het gaat en of de leerkracht ook
ziek is.
Voor incidentele quarantaines, bijvoorbeeld in een gezin, is het mogelijk om thuis met het
Chromebook te werken. In overleg met de leerkracht wordt dan bepaald hoe het Chromebook en het
huiswerk kan worden afgeleverd.
Zoals gezegd: we hebben het dit schooljaar niet over achterstanden. Het belangrijkste is om het jaar
veilig, gezond en positief te houden.
Schoolzwemmen
Zwemlessen mogen vanaf 15 maart weer worden opgepakt, dus ook het schoolzwemmen.
Vrijdag 19 maart zal dan de 1e keer zijn dat de kinderen van groep 2 en 3 bij het zwembad worden
gebracht om vervolgens te gaan zwemmen.
Juf Mieneke en meester Nico sturen de ouders van groep 2/3 een mail hoe het schoolzwemmen ook
al weer in z`n werk gaat.
CITO Leerlingvolgsysteem en rapport:
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.
Maandag 15 maart ontvangt u via de mail de planning van de online oudergesprekken voor groep 1
t/m 7. 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.
Activiteiten
Helaas gaan ook dit schooljaar veel activiteiten (weer) niet door.
De Paasviering wordt dit schooljaar in de eigen groep gedaan.
Voor schoolvoetbal is voor de groepen 7 & 8 een alternatief gevonden: een soort challenge. Dit
wordt georganiseerd door de buurtsportcoach. Kinderen van de verschillende scholen doen dan met
de eigen groep op school een opdracht en via de buurtcoach is er dan toch een soort wedstrijdje.
Voor de Koningsspelen wordt ook een alternatief bedacht, of dat per groep moet of per bouw is nu
nog onduidelijk.
Een vraag die bij veel ouders en kinderen leeft is: gaan de schoolreisjes dit (school) jaar ook door. De
directeuren van de verschillende scholen zijn hier nog niet optimistisch over.
In het team en met de MR zal hier nog over gesproken worden en uiteraard kunt u uw idee daarover
ook bij de MR kwijt.
Musical & afscheid groep 8: Ook dit gaat in aangepaste vorm gewoon door. De kinderen van groep 8
zijn al druk aan het oefenen voor de musical ‘Jungle Beat’. Voor welk publiek ze dit mogen uitvoeren
is nu nog niet bekend.
Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers,
Ik zal mij even voorstellen aan jullie.
Ik ben Valerie en ik ben sinds 1 maart 2021 werkzaam als onderwijsassistente op OBS Boekhorst. Op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag ben ik in de ochtenden aanwezig. Dan
begeleid/ondersteun ik leerlingen, uit groep 3, 4 en 5, die dit nodig hebben. In 2018 heb ik mijn
diploma behaald voor de opleiding Onderwijsassistent. Ik vind het erg leuk om met kinderen te
werken en nog leuker om hun iets (nieuws) te leren. Door de jaren heen, als stagiaire, heb ik veel
ervaring op gedaan. Ik heb er erg veel zin in om op deze school extra ondersteuning te kunnen
bieden!
Groetjes,
Valerie Lamein

Nieuws van buiten de organisatie
Vakantiespel Ooststellingwerf
Het kan weer! Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich weer opgeven voor Vakantiespel 2021. Dit
wordt vaak ook wel Spelweek genoemd. Ook dit jaar gaan wij weer van start met de organisatie van
Vakantiespel 2021. Op welke locatie het dit jaar gaat plaatsvinden is nog maar de vraag. Stiekem
hopen we natuurlijk allemaal dat we weer naar de bossen van Appelscha kunnen en anders zijn we
creatief met andere locaties. Vorig jaar zijn we namelijk langs de dorpen geweest om allerlei spellen
te spelen. Maar wat is nou Vakantiespel?
De afgelopen jaren kwam de leiding van Vakantiespel Ooststellingwerf bij uw kind(eren) langs op
school om iets te vertellen over wat Vakantiespel nou eigenlijk is en wat je daar kunt doen. Inmiddels
hebben wij of krijgen uw kind(eren) een presentatie te zien in de klas over Vakantiespel. Dit omdat
wij helaas dit jaar niet kunnen langskomen wegens de huidige maatregelen. Tijdens de presentatie
die uw kind(eren) heeft gezien hebben wij aangekondigd dat wij ook digitaal beschikbaar zijn voor
het stellen van vragen. Dus heeft uw kind vragen over Vakantiespel of wilt u horen hoe wij
Vakantiespel ervaren, dan kunt u zich opgeven via info@vakantiespel.nl.
Een aantal leiding zal hierbij aansluiten en u informeren of de vragen beantwoorden van uw
kind(eren). Geen vraag is te gek! Deze informatie avonden worden georganiseerd tussen maandag 29
maart en vrijdag 2 april. Voor de exacte datums kunt u kijken op onze facebookpagina of een mailtje
sturen naar info@vakantiespel.nl.
Groetjes de Praatjesmakers Vakantiespel Ooststellingwerf

Nieuwsbrief
www.bzof.nl/educatie
Kijk hier regelmatig voor actuele nieuwtjes en leuke tips!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dolfje Weerwolfje 25 jaar! Kleurwedstrijd!
Paul van Loon schrijft al 25 jaar boeken over Dolfje Weerwolfje. Daarom is het deze week een
beetje feest. Bij de bibliotheken van Bibliotheken Zuidoost Fryslân kun je meedoen aan een
wedstrijd waarbij je het nieuwste Dolfje Weerwolfje boek kunt winnen.
Hoe werkt dit?
Ga naar de website van de bibliotheek https://www.bzof.nl/jeugd/dolfjeweerwolfje.html
en download de kleurplaat. Print en kleur deze kleurplaat en lever heb snel in bij de bibliotheek
(dit kan tot 8 maart)Je kunt ook een kleurplaat afhalen. Let dan wel op de aangepaste tijden van
de afhaalbieb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Jonge kinderen weten de weg in de ‘digitale wereld’
razendsnel te vinden. Ze swipen op de tablet of
smartphone zo naar hun favoriete filmpje of app. Kinderen
beleven hier veel plezier aan en voor ouders geeft het af en toe een momentje voor jezelf. Maar
dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te klein om er wijs mee om te gaan en begeleiding van
ouders en verzorgers is nodig.
Wist je dat door het samen kijken van een filmpje of samen spelen van een online spelletje een
kind er ook echt iets van opsteekt? En dat de afwisseling met andere activiteiten, zoals
buitenspelen, belangrijk is? In het mediagebruik van het kind ligt meer dan wat je als ouder
misschien op het eerste oog ziet. Het is onderdeel van de opvoeding. Door samen van media te
genieten kunnen kinderen volop de kansen van media benutten en blijven de risico’s beperkt.
Het thema van de Media Ukkie Dagen 2021 is daarom: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 26 maart t/m 2 april 2021 wordt aandacht gevraagd voor
mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ouders en verzorgers van jonge
kinderen krijgen tijdens deze campagne tips om aan de slag te gaan met het mediagebruik
binnen het gezin. We geven antwoord op vragen, zoals: hoe kan je als gezin samen plezier
beleven aan media? Welke inhoud past goed bij je kind? Hoe kan je je kind veilig begeleiden op
de tablet? En hoe zorg je voor de juiste balans in momenten met en zonder media?
Kijk eens op https://www.mediaukkiedagen.nl/tips/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidmaatschap tot 18 jaar gratis
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van
uw kind. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek! Bovendien is de
bibliotheek al een paar jaar Boetevrij! Dit betekent dat het niet erg is de boeken iets later
in te leveren dan eigenlijk de bedoeling was.
In de periode dat de bibliotheken gesloten zijn kunnen kinderen online lid worden van de
bibliotheek. Met een lidmaatschap kunnen kinderen gebruik maken van diensten van de
bibliotheek, zoals Bereslim (online prentenboeken)en Yoleo (voor kinderen die lezen niet
zo leuk vinden)en online lezen via de Koninklijke Bibliotheek. Ook is er de luisterbieb app
voor kinderen die liever naar een boek luisteren dan het zelf te lezen..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boeken van Paul van Loon
Weerwolf Raket
Wrow! Dolfje en Noura gaan op reis in Leo’s helemaal zelf gebouwde raket.
Daarmee kun je naar de maan, volgens Leo. Dolfje en Noura geloven er
niets van. Maar de raket vliegt echt de lucht in! Ze komen op een
wonderlijke plek terecht. Een vreemd landschap, vol vreemde wezens. Waar
zijn ze geland? Op de maan? Of…

Foeksia redt de natuur
Spannend en grappig avontuur voor beginnende lezers over de natuur en
milieubewustzijn van Foeksia de miniheks (zelf lezen 7-9 jaar).
Foeksia hoort een vreemd geluid in het Heksenbos. Wat is dat? Ze gaat erop
af en ziet een bus met kinderen. Wat komen die in het bos doen? Waar komt
al die rommel opeens vandaan? En wat zijn Grit en Murmeltje van plan?

Raveleyn
Sprookjesachtig verhaal over een groep kinderen die de stad Raveleijn van
de kwaadaardige graaf Grafhart moeten zien te bevrijden. Een
fantasierijk jeugdboek, in samenwerking met de Efteling, voor lezers vanaf
tien jaar.

