Obs Boekhorst
Boekhorsterweg 15
8431 CW Oosterwolde
0516 514232
directie@obsboekhorst.nl
www.obsboekhorst.nl

INFO nr.13

Donderdag 8 april 2021

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
APRIL/MEI 2021
Vrijdag 9 april

Juf Mieneke cursus, juf Anouk groep 3

Maandag 12 april

Einde verlof juf Lisette

Woensdag 14 april

Juf Anita Directieoverleg

Dinsdag 20 april

IEP eindtoets groep 8

Woensdag 21 april

IEP eindtoets groep 8

Donderdag 22 april

Volgende info met bijdrage groep 5

Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april

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

Jarigen
De volgende kinderen vieren de komende weken hun verjaardag:
11-04 Ranswara
14-04 Deuwli
Ridwan
17-04 Fayen

groep 8
groep 7
groep 1
groep 4

Van de directie
Er komen enkele vragen binnen over de meivakantie en daaraan gekoppelde margedagen
(zie infokalender). In februari en maart zijn margedagen niet doorgegaan omdat er veel fysieke
onderwijstijd is uitgevallen. De margedagen die in mei gepland staan, gaan wel door.
Daarom is de meivakantie van 1 t/m 16 mei.
Juf Lisette
Het verlof van Juf Lisette eindigt aan het einde van deze week, dat betekent dat juf Lisette vanaf
maandag 12 april weer op school werkzaam zal zijn.
Juf Lisette neemt ouderschapsverlof op en zal op maandag, donderdag en vrijdag lesgeven in groep
4.
Meester Nico blijft, totdat juf Ingrid van der Kolk hersteld is, op dinsdag en woensdag lesgeven aan
groep 4.

Juf Carola is op woensdag beschikbaar voor extra ondersteuning, ook voor groep 4.
Juf Geralda blijft op maandag, dinsdag en woensdag in groep 2 werken aan haar LIO stage, meester
Nico zal de donderdag en vrijdag weer voor zijn rekening gaan nemen.
Project
Deze week zijn wij gestart met ons project Duurzaamheid. Het scheiden van afval is daar een
onderdeel van, hierover hebben de kinderen vast thuis verteld.
Ook onze Gamer past natuurlijk heel mooi in het project. We hopen op beter weer zodat er ook naar
schooltijd weer veel op het plein kan worden gespeeld en er veel energie opgewekt kan worden!
Verkeersexamen
Alle leerlingen van groep 7 en 8 zijn geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. Een top
prestatie!
Woensdag 2 juni staat het praktisch verkeersexamen op de planning. Daar zal de komende periode
voor geoefend worden. We wensen de kinderen hierbij veel succes.
Eindtoets groep 8
De kinderen van groep 8 maken op dinsdag 20 en woensdag 21 april de IEP Eindtoets. Deze toets is
niet bepalend voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs, maar een second opinion.
We wensen de kinderen veel succes bij het maken van de toets!
Koningsspelen
Vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. Hieraan doen we als school met alle kinderen mee.
Dat betekent dit jaar niet met alle kinderen door elkaar, maar gescheiden van elkaar en wel allemaal
op dezelfde dag.
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.

