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Donderdag 9 september 2021

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
SEPTEMBER 2021
Maandag 13 september

Start Blok 2 Vreedzame School
Bibliotheekbezoek groep 3
Leesgesprekken groep 6
19.30 uur MR vergadering

Dinsdag 14 september

Groep 5 en 6 Fietsles parkeerterrein LACO. FIETS MEE!

Vrijdag 17 september

Groep 8 Comprix sportdag

Donderdag 23 september

Volgende info met bijdrage groep 2

Jarigen
19-09 Renske
21-09 Chantal
Dane
23-09 Denley

groep 1
groep 8
groep 5
groep 7

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Meivakantie 2022
Op de infokalender die is meegegeven aan de kinderen staat bij het
informatiegedeelte de meivakantie van afgelopen schooljaar en dit
schooljaar vermeld. Een beetje veel meivakantie dus…
De meivakantie van dit schooljaar is van 30 april t/m 8 mei 2022! (Eén
week dus dit schooljaar)
Op het kalendergedeelte van de schoolgids staat het goed vermeld.
Excuses voor de verwarring.
Re-integratie Juf Ingrid van der Kolk
Juf Ingrid van der Kolk is bezig met haar re-integratie. Ze kampt nog elke dag met hoofdpijn en het is
eerst zaak balans te vinden in haar belasting in relatie tot haar belastbaarheid. In deze fase ligt de
focus op de wijze waarop zij dit kan toepassen in haar privé-situatie. Op een later moment zal dat
ook breder getrokken worden naar school.
Dit betekent dat we nog geen structurele start kunnen maken op school. Zij kan dus niet voor de klas
en nog geen taken doen voor school.
Wel komt juf Ingrid (in principe) elke dinsdagochtend naar school om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen op school en contacten te behouden.

Nieuwe datum Inloop informatieavond
Voor de zomervakantie hadden we donderdagavond 16 september
genoemd als inloop informatieavond voor alle ouders. Deze avond
staat ook op de infokalender.
In het team hebben we hier over gesproken en unaniem besloten om
de inloop informatieavond uit te stellen naar donderdag 7 oktober
van 18.00-19.00 uur.
Alle ouders (en kinderen) zijn net allemaal op school geweest voor de
startgesprekken, daarnaast willen we de (eventuele) versoepelingen
van de Corona maatregelen afwachten.
We rekenen op uw begrip en tot donderdag 7 oktober!
Ouderportaal
De informatie van school verloopt nu veelal via de mail en de website.
Uit de laatste oudertevredenheidspeiling kwam naar voren dat er behoefte is aan een app voor
ouders, een zogenaamd ouderportaal. Via onze websitehost is deze mogelijkheid er nu!
Op ons ouderportaal kunnen leerkrachten foto`s en berichten posten alleen voor hun eigen groep,
zodat alleen de ouders van deze groep de foto`s en berichten ontvangen.
De foto`s blijven ook nog steeds geplaatst worden op onze website achter een wachtwoord.
Via uw telefoon krijgt u toegang tot het ouderportaal waar foto`s en berichten in een afgeschermde
omgeving te vinden zijn.
Om hiervoor toegang te krijgen ontvangt u vrijdag 10 september een activatielink van ons
ouderportaal. Als u alle stappen doorloopt krijgt u toegang tot het ouderportaal waar foto’s,
berichten enz. in een afgeschermde omgeving te vinden zijn.
Als u een telefoon of tablet gebruikt, kunt u het ouderportaal vastmaken aan het startscherm
(icoontje) zodat u op een gemakkelijke manier toegang kunt krijgen. U kunt meerdere apparaten
koppelen.
Mijn collega van Obs Toekan heeft een stappenplan voor ouders gemaakt.
Dit stappenplan heb ik toegevoegd bij deze info en kunt u gebruiken.
Overal waar het logo van Obs Toekan staat moet u dan Obs Boekhorst
lezen.
Mocht u vrijdagavond geen mail hebben ontvangen, dan graag even een bericht naar
directie.boekhorst@comprix.nl. Het kan zijn, dat de mail terecht is gekomen in de “spambox”.
Voor het ouderportaal is het van belang dat uw gegevens (e-mail adres) goed geregistreerd staan.
Mocht er een wijziging plaats vinden wilt u deze dan doorgeven aan school?
Koptelefoon/oortjes
Wij gebruiken Ipads en Chromebooks in de klas ter ondersteuning van ons onderwijs. Om hierop
goed te kunnen werken maken de kinderen gebruik van het geluid van de Ipad of het Chromebook.
De kinderen van groep 1 en 2 maken hierbij gebruik van een koptelefoon van school. De kinderen
van groep 3 t/m 8 maken hiervoor gebruik van hun eigen koptelefoon of oortjes. We merken dat nog
niet alle kinderen oortjes of een koptelefoon op school hebben. Wilt u de kinderen van groep 3 t/m 8
(indien dit nog niet het geval was) een koptelefoon of oortjes meegeven naar school zodat deze
gebruikt kunnen worden tijdens het werken op de Chromebooks. De kinderen bewaren deze dan in
hun eigen vak.
Leerlingenraad
De verkiezingen voor de leerlingenraad zijn achter de rug en voor schooljaar 2021-2022 bestaat de
leerlingenraad (met kinderen uit groep 5 t/m 8 ) uit:

Noa-Lynn (5), Bjorn (5), Amber (6), Kiéro (6), Liv (7), Djaycee (7), Amalia (8) en Esmee S (8).
Vrijdag 24 september is de 1e vergadering van de nieuwe leerlingenraad.
Oproep
Meester Nico en juf Sandra kunnen nog wel reservekleding (voor na een ongelukje) in de iets grotere
kleutermaten (122-128 en 134) gebruiken.
Vooral ondergoed en onderkleding is er niet of nauwelijks en dan met name onderbroekjes voor de
meisjes.

Junior Energie Coach
In oktober doet de gemeente Ooststellingwerf voor de derde keer mee aan het leerzame energiespel
Junior Energiecoach. Afgelopen jaar deden al bijna 100 gezinnen in Ooststellingwerf hier aan mee.
Reden voor de gemeente om dit spel nogmaals beschikbaar te stellen voor haar inwoners.
Op 8 oktober start een nieuwe ronde van vijf weken. Gezinnen kunnen zich GRATIS aanmelden.
Hoe ziet het eruit?
Junior Energiecoach is een spel met ‘geheime’ opdrachten, leuke filmpjes, interessante weetjes en
leuke spelletjes. Spelenderwijs leren de kinderen met zorg om te gaan met het milieu. Daarnaast
doen ze onderzoek naar verschijnselen als licht, elektriciteit en temperatuur.
Waarom doet de gemeente dit?
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente. We willen in 2030 energieneutraal zijn.
Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor hebben we onze inwoners (en de kinderen als inwoners
van de toekomst) nodig.
Alles op een rij
Meedoen is gratis. De inschrijving is geopend. Het spel begint op 8 oktober en duurt vijf weken. Elke
week krijgen de deelnemers filmpjes, opdrachten en uitdagingen.
Info nodig?
Meer informatie staat ook op www.juniorenergiecoach.nl.

