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Donderdag 1 juli 2021

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
JULI 2021
Maandag 5 juli

Juf Albertina viert haar verjaardag met groep 6

Woensdag 7 juli

OPschoolreis groep 5
Wieletjesdag
Proeve van bekwaamheid groep 8
11.15-12.00 uur Doordraaimoment
Viering laatste schooldag en afscheid juf Mieneke
Lunch mee!
11.50 uur Uitzwaaien schoolverlaters, daarna ZOMERVAKANTIE

Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli
Zaterdag 10 juli t/m zondag 22
augustus

ZOMERVAKANTIE

Maandag 23 augustus

1e schooldag schooljaar 2021-2022

Jarigen
De volgende kinderen vieren de komende weken hun verjaardag:
04-07 Jaylinn
05-07 Kay
09-07 Daimian
Lara
13-07 Aiden
15-07 Hanneke
16-07 Dex
19-07 Ikhlas
22-07 Bo
24-07 Milan
26-07 Liphania
28-07 Zoë
30-07 Nethlini

groep 6
groep 8
groep 8
groep 4
groep 4
groep 3
groep 4
groep 3
groep 8
groep 4
groep 7
groep 3
groep 7

13-08 Tycho
19-08 Raffi
Emma
Sophie
20-08 Kay
21-08 Daan

groep 8
groep 2
groep 2
groep 2
groep 8
groep 6

Van de directie
De laatste weken van het schooljaar staan in het teken van Opschoolreizen en afscheid nemen.
Woensdagavond 30 juni hebben de leerlingen van groep 8 de musical “Junglebeat’ opgevoerd.
Door de versoepelingen kon dit tòch op school en met ouders erbij. Het was een geslaagde avond
waarbij we aan het eind afscheid hebben genomen van Daimian, Lars, Sven, Bo, Stenn, Sverre,
Zenya, Elwin, Levi, Marc, Ranswara, Eva, Amber, Dylano, Methugana, Marise, Tomek, Amy, Naomi,
Tycho, Marissa, Sterre, Sara, Kay en Dani. Zij gaan hun schoolcarrière allemaal voortzetten op het
Stellingwerfcollege.

Voor de ouders van Daimian, Lars, Sven, Stenn, Zenya, Elwin, Marc, Ranswara, Tomek, Amy, Naomi,
Tycho, Marissa, Sterre en Dani is het ook een afscheid van Obs Boekhorst.
We willen hierbij de genoemde ouders bedanken voor de inzet voor onze school en wensen iedereen
alle goeds toe voor de toekomst.
En dan de laatste schoolweek:
Woensdag 7 juli is het doordraaimoment. Van 11.15-12.00 uur gaan alle kinderen kennismaken met
de leerkracht van volgend schooljaar. Dit geldt niet voor groep 4, zij houden immers dezelfde
leerkracht. Juf Mieneke zal daarom tijdens het doordraaimoment in groep 4 zijn.
Donderdag 8 juli staat in het teken van de laatste officiële schooldag. We gaan
er met de kinderen een leuke ochtend van maken.
Wij verwachten alle kinderen om 8.30 uur in de eigen klas. Iedereen mag deze
dag verkleed op school komen.
Verder krijgen de kinderen op school fruit en drinken voor de ochtendpauze.
Eten en drinken voor de lunch moet wel zelf meegenomen worden.
`s Middags nemen we met de kinderen afscheid van juf Mieneke. Dit zal op het
plein plaatsvinden.
Ook ouders krijgen de gelegenheid Mieneke een persoonlijke groet over te
brengen. De uitnodiging hiervoor heeft u reeds ontvangen. We rekenen erop
dat volwassenen 1,5 meter afstand tot elkaar zullen houden.
Vrijdag 9 juli is de laatste schoolochtend van wederom een bijzonder schooljaar. We verwachten alle
kinderen gewoon om 8.30 uur op school.
Om 11.50 uur zullen we met alle kinderen de schoolverlaters uitzwaaien.
Ouders kunnen van achter het hek natuurlijk toekijken en mee zwaaien. Om 12.00 uur lopen de
leerkrachten allemaal naar het hek om ook de ouders een fijne vakantie te wensen.
Juf Anouk neemt ook afscheid van onze school. We besteden hieraan met het team zeker ook
aandacht. Anouk zet haar schoolcarrière voort op Obs de Opstekker in Tijnje. Veel succes Anouk.
Juf Geralda die stage loopt in groep 2 is geslaagd voor de PABO en heeft voor volgend schooljaar ook
al een baan. Ze gaat werken op Obs de Aventurijn in Munnekeburen en Sbo de Triade in Wolvega.
Geralda, Van harte gefeliciteerd!! Bedankt voor je inzet voor onze school en veel succes volgend
schooljaar!
Juf Ingrid Post heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan haar re-integratie en vanaf deze week
weer volledig als IB-er aan de slag. Hierdoor nemen we ook afscheid van Tia de Haan, onze tijdelijke
IB-er die ons heeft ondersteund op Ib gebied.
De re-integratie van juf Ingrid van der Kolk gaat in kleine stapjes vooruit. Dit is nog niet voldoende
om na de zomervakantie volledig aan de slag te gaan.
Juf Ingrid van de Kolk zal op maandag en dinsdag in groep 5 vervangen worden door Ger Molenkamp.
Op woensdagochtend zal meester Ger lesgeven aan groep 2.
Meester Ger komt op maandag 5 juli kennismaken met de kinderen van groep 4 zodat ook zij weten
wie hun leerkracht is op maandag na de zomervakantie.
Juf Ingrid van der Kolk kan op deze manier rustig verder werken aan haar herstel en opbouwen in de
terugkeer naar school.
Dit schooljaar stond volledig in het teken van Corona met al z`n beperkingen. Scholen om ons heen
hebben te maken gehad met groepen die naar huis werden gestuurd i.v.m. besmettingen of ziekte
van de leerkracht. Wij zijn er trots op dat dit bij ons niet het geval is geweest. Dit was natuurlijk niet
mogelijk geweest als ouders en kinderen niet mee hadden gewerkt aan het Corona beleid. Onze
complimenten en dank hiervoor!

Schooljaar 2021-2022
Start schooldag & halen en brengen van leerlingen
Ondanks de versoepelingen, is de 1.50 meter nog steeds van kracht. Ook zijn er zorgen over de Delta
variant en een nieuwe golf na de zomervakantie. Daarnaast krijgen we van leerkrachten maar ook
ouders signalen binnen, dat de regel om kinderen bij het hek af te zetten, eigenlijk heel goed bevalt.
Geen drukte in de gangen (denk aan kinderwagens etc.), minder kleuters die moeite hebben met
afscheid nemen en een soepele doorstroming van kinderen die de trap naar boven op moeten.
Deze signalen zijn voor Obs Boekhorst en In de Kring hetzelfde en we hebben daarom ook besloten
daar één lijn in te trekken.
•

•
•
•

Op beide scholen wordt de inloop vanaf 08.15 uur aangehouden. Er is dus geen buitenspelen
op het plein, ben je op school dan ga je naar binnen. Juf Anita of juf Anja staan bij de deur, de
leerlingen worden bij het klaslokaal door de leerkracht opgevangen.
Om 5 voor half 9 ! (8.25 uur) is iedereen binnen. Dit i.v.m. de effectieve leertijd.
Ouders groep 1 en 2 begeleiden hun kind(eren) tot het hek bij Nijntje en worden daar door
de juf of meester opgevangen. De kinderen van groep 1/2 blijven de (nood)deur van hun
lokaal als ingang gebruiken.
Ouders die graag met de juf willen spreken kunnen dat voor korte boodschappen bij het hek
doen of er kan een afspraak na schooltijd gemaakt worden. Immers, voor schooltijd moet de
aandacht van de leerkracht naar de kinderen uitgaan.
Om 14.15 uur, bij het uitgaan van de school, worden de kinderen van groep 1/2 door de
leerkrachten bij het hek van het voetbalveldje gebracht.

Enkele praktische zaken
• De schoolgids voor het nieuwe schooljaar is af. Deze zal gepubliceerd worden op de website.
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de infokalender met daarop allerlei
praktische informatie en de planning van het nieuwe schooljaar.
• Tijdens de 1e week van het nieuwe schooljaar krijgt u een uitnodiging om zich in te schrijven
voor de startgesprekken op 2, 6 of 9 september. Het is de bedoeling dat alle ouders voor
deze gesprekken inschrijven. Schrijf deze data daarom alvast in de agenda. Inschrijving volgt
na de vakantie.
• Donderdag 16 september organiseren we voor alle ouders en kinderen een inloop
informatieavond. Meer info volgt, maar houd ook deze datum vrij.
• Ook volgend schooljaar komt Hinke Jelsma op woensdag bij ons op school om muzieklessen
te verzorgen aan alle groepen.
Vakantieregeling schooljaar 2021-2022
vakantie

periode

Herfstvakantie

16 t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 t/m 27 februari 2022

Goede Vrijdag/ 2e paasdag

15 t/m 18 april 2022

Koningsdag

Woensdag 27 april 2022

Meivakantie
Incl. Bevrijdingsdag

30 april t/m 8 mei 2022

vakantie

periode

Hemelvaart

26 t/m 29 mei 2022

2e Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie ‘22

16 juli t/m 28 augustus 2022

We verzoeken u rekening met bovenstaand schema te houden, wanneer u een vakantie boekt.
Elk jaar maken de leerlingen meer uren dan eigenlijk nodig is. Deze uren worden facultatieve uren
genoemd en kunnen per school verschillen. Het is aan de school om te bepalen hoe deze uren
worden ingezet. Deze uren noemen we margeuren/dagen.
Met instemming van de MR zijn de volgende margedagen ingeroosterd:
Maandag 7 februari 2022 ( Dossier dag team)
Woensdag 9 maart 2022 (studiedag Comprix)
Vrijdagmiddag 22 april (Koningsspelen)
Vrijdag 17 juni ( Dossier dag team)
Maandag 20 juni (Beleidsdag team)

Het Boekhorstteam wenst iedereen een hele fijne zomervakantie toe en ziet iedereen graag
maandag 23 augustus in goede gezondheid weer op school.

Advies van de GGD: Kom je terug uit het buitenland? Laat je gratis testen bij de GGD, ook zonder
klachten. En ook als je al gevaccineerd bent. Dan kunnen we eventuele besmettingen snel opsporen
en uitbraken voorkomen.

