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

I N F O nr. 13

Donderdag 24 maart 2022

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
MAART/APRIL 2022
Donderdag 24 maart

Volgende info met bijdrage groep 2
Leerlingenraad met In de Kring
Groep 1 excursie Hoolten Klinte Appelscha

Vrijdag 25 maart

12.30-14.00 uur voetbaltoernooi leerlingenraad

Maandag 28 maart

Juf Anita afwezig ivm studiedag
Start blok 5 Vreedzame School

Dinsdag 29 maart

Vrijdag 8 april

12.00-13.00 uur Voorjaarslunch
Groep 3 t/m 8 bord, beker, bakje en bestek mee
Groep 2 excursie Appelscha
REKENDAG voor groep 1 t/m 8
14.30 uur OV vergadering
Bibliotheekbezoek groep 5
19.00 uur MR vergadering
Wieletjesdag
Schoolvoetbaltoernooi groep 5 t/m 8
Schoolfotograaf
Volgende info met bijdrage groep 3
Inleveren schoolshirts schoolvoetbaltoernooi
Schoolfotograaf

Maandag 11 april

Kookworkshop groep 7 & 8

Dinsdag 12 april

Groep 7 naar voorstelling in Sneek

Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april

Juf Anita afwezig ivm studiedag
Paaslunch/ Eieren zoeken
GOEDE VRIJDAG ; SCHOOL DICHT

Maandag 18 april

2e PAASDAG; SCHOOL DICHT

Dinsdag 19 april

Groep 4 excursie Iemkerhuus

Woensdag 20 april

Groep 8 IEP Eindtoets

Donderdag 21 april

Dinsdag 26 april

Groep 8 IEP Eindtoets
Volgende info met bijdrage groep 4
KONINGSSPELEN
12.00 uur Groep 1 t/m 8 vrij!
Groep 2 excursie naar de boerderij

Woensdag 27 april

KONINGSDAG; SCHOOL DICHT

Donderdag 31 maart
Maandag 4 april
Woensdag 6 april
Donderdag 7 april

Vrijdag 22 april

Vrijdag 29 april

Laatste keer schoolzwemmen groep 2/3
Vergadering leerlingenraad

Zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei

MEIVAKANTIE; SCHOOL DICHT

Jarigen:
Er zijn weer kinderen jarig geweest of jarig in de komende weken:
14 maart
Dani
groep 5
24 maart
16 maart
Evie
groep 1
27 maart
Joëlla
groep 5
30 maart
Lone
groep 5
3 april
19 maart
Midyam
groep 8

Esmée
Dana
Sven
Sylena
Elin

groep 8
groep 2
groep 6
groep 8
groep 5

Van harte gefeliciteerd allemaal!!
Van de directie
De ziekenboeg liep vorige week behoorlijk vol! Juf Albertina en juf Desy waren vanaf het begin van de
week geveld door Corona, meester Ger en juf Sandra kwamen daar in loop van de week bij.
Het is niet gelukt om alle afwezigen te vervangen, dus hier en daar heeft er een groep een dag of
enkele dagen thuis gezeten. Dat vinden wij natuurlijk ook een hele vervelende situatie, maar een
andere oplossing was er helaas niet.
Gelukkig hebben de meeste ouders de opvang voor de kinderen kunnen regelen en zijn de meeste
collega`s weer terug op school. Alle groepsleerkrachten hebben nu in elk geval 1x Corona gehad,
hopelijk hebben we hiermee het ergste achter de rug!
Wat fijn dat zoveel ouders, opa`s en oma`s en andere belangstellenden
de moeite hebben genomen om te komen kijken tijdens de afsluiting van
ons project “Ruimte”. De kinderen hebben genoten van het feit dat er
weer mensen in de klas kwamen kijken, maar de leerkrachten zeker ook!
Ouderportaal
We gebruiken nu al een poos het ouderportaal om met ouders te
communiceren. Omdat we dit schooljaar in een overgangsjaar zitten communiceren we dit
schooljaar ook nog per mail.
We zien dat veel ouders de informatie in het ouderportaal niet lezen. Inschrijven voor
rapportgesprekken, opgeven voor vervoer van excursies, foto`s van activiteiten er wordt van alles
geplaatst en u mist daardoor van allerlei zaken.
Wilt u er rekening houden dat we per volgend schooljaar alleen nog maar via het ouderportaal zullen
communiceren met ouders? Lukt het niet om in te loggen, trek dan even aan de bel bij meester Nico
of bij mij.
Vakantieregeling/ vrije dagen
Hier en daar is ondanks eerder communiceren toch nog wat onduidelijkheid over de vakantieregeling
en overige vrije dagen dit schooljaar.
Daarom hierbij nogmaals het schema van dit schooljaar. De kinderen hebben dus 1 week
meivakantie!
vakantie

periode

Goede Vrijdag/ 2e paasdag

15 t/m 18 april 2022

Koningsdag

Woensdag 27 april 2022

vakantie

periode

Meivakantie Incl. Bevrijdingsdag

30 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaart

26 t/m 29 mei 2022

2e Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie ‘22

16 juli t/m 28 augustus 2022

Margedagen, waarop uw kind(eren) vrij is/zijn
Vrijdagmiddag 22 april (Koningsspelen)
Vrijdag 17 juni ( Dossier dag team)
Maandag 20 juni (Beleidsdag team)
Vreedzame School
Maandag 28 maart starten we met blok 5 van de Vreedzame School; We dragen allemaal een
steentje bij.
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als
we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en
verantwoordelijkheden. Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken
en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn
dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerling mediator.
Leerling mediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het
oplossen van conflicten.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. De
kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak.
Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het:
- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander
- leren omgaan met je boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.
- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
- verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator.
- leren dat je op school leerling mediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict hebt.
Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de
school:
- de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de
school.
- de kinderen maken een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de
school.
- de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken
van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.
- de kinderen leren werken met klassencommissies en schoolcommissies.

Een onderdeel van de Vreedzame School is de leerlingenraad. Zij organiseren vrijdagmiddag 28
maart een voetbaltoernooitje voor de kinderen uit de bovenbouw. De organisatie, het speelschema
en het regelen van scheidsrechters hebben ze allemaal zelf gedaan.

Voorjaarslunch
Onze kerstmaaltijd is vanwege de vele Corona besmettingen op dat moment niet doorgegaan.
Ter vervanging hiervan hebben we op dinsdag 29 maart een VOORJAARSLUNCH.
Elke groep eet in de eigen klas. Voor elke bouw is er een pannenkoeken en pizza buffet.
De kinderen hoeven op dinsdag 29 maart dus geen lunch mee te nemen, maar wél eten en drinken
voor de 10 uur pauze!
De extra kosten die dit met zich meebrengt komen op rekening van de Oudervereniging (OV).
Wij zijn enorm blij dat de OV wil bijspringen, omdat zonder deze financiering het organiseren van
deze lunch niet mogelijk zou zijn!
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 geldt dat zij zelf moeten zorgen voor een bord, beker, bakje en
bestek voor de voorjaarslunch. Voor de kinderen uit groep 1 en 2 regelen de leerkrachten dit.
Rekendag 31 maart
Op donderdag 31 maart staat heel Obs Boekhorst in het teken van de Grote Rekendag. Het thema
van de Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. In alle groepen gaan er verschillende activiteiten
uitgevoerd worden waarbij gebouwd moet worden. Hiervoor hebben we allerlei verschillende lege
doosjes nodig. Denk hierbij aan lege dozen van ontbijtgranen, hagelslag en schoenendozen. Wilt u
deze komende week aan uw kind meegeven? Alvast heel erg bedankt!

Schoolvoetbaltoernooi 6 april
Woensdag 6 april is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi op de velden van JVO. In totaal doen
we met 4 teams mee!
Voor de kinderen van groep 5/6 is het voetbaltoernooi `s ochtends vanaf 9.00 uur. Voor de kinderen
van groep 7/8 is het toernooi op woensdagmiddag vanaf 13.00 uur.
Het wedstrijdschema en de teamindeling komt op het ouderportaal te staan. Hou deze dus in de
gaten!
Let op:
* * De voetballende kinderen van groep 5 en 6 en hun coaches worden om 8.30 uur in de
sportkleding en op de fiets op school verwacht. Wij zorgen er voor dat de kinderen op tijd bij het
voetbalveld aanwezig zullen zijn.
* Tijdens het voetbaltoernooi worden de kinderen gecoacht door een ouder, daarnaast zal juf Lisette
aanwezig zijn.

Na de prijsuitreiking gaan de kinderen onder begeleiding van juf Lisette en de coaches op de fiets
terug naar school.
* De niet-voetballende kinderen uit groep 5 en 6 gaan woensdagochtend gewoon naar school en
krijgen les van juf Albertina.
* De voetballende kinderen van groep 7 en 8 worden op 6 april op de fiets op school verwacht.
Na de lunch gaan de kinderen olv juf Alice en de coaches op de fiets naar het voetbalveld van JVO.
Na afloop van de prijsuitreiking mogen de kinderen op eigen gelegenheid naar huis.
* De niet-voetballende kinderen uit groep 7 en 8 zijn woensdagmiddag 6 april gewoon op school tot
14.15 uur en krijgen les van juf Desy.
Dinsdag 5 april krijgen de voetballers een schoolshirt uitgereikt, deze mag donderdag 7 april
ongewassen ingeleverd worden op school.
WE WENSEN ALLE KINDEREN, COACHES EN SUPPORTERS EEN GEZELLIGE EN SPORTIEVE OCHTEND
OF MIDDAG TOE!
Wieletjesdag
Woensdag 6 april is het ook nog eens wieletjesdag.
Dit betekent dat er in de kleine en grote pauze op kleine wieletjes gespeeld mag worden op het plein
Aanmelden voor gebiedsteam medewerkster in school:
In de vorige info heeft Corina Annema zich aan u voorgesteld. Zij is werkzaam voor de
gemeente Ooststellingwerf binnen het gebiedsteam. Haar specialisatie is Jeugd en om
deze reden aan onze school verbonden.
Zij kan kortdurende hulpverlening voor kinderen en ouders bieden. Dit zijn vaak
maximaal 5 gesprekken. Een reden om contact op te nemen kan bijvoorbeeld zijn:
-

Mijn kind zit niet lekker in haar/zijn vel;
Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen;
Wij als ouders hebben zorgen over ons kind;
Wij hebben vragen over de opvoeding
Wij als ouders gaan uit elkaar en willen de kinderen hierin zo goed mogelijk
ondersteunen;
Wij als ouders zijn gescheiden en hebben het idee dat ons kind moeite heeft om met de
situatie om te gaan.

In gezamenlijkheid met ouders en school wordt bekeken wat de vraag is en welke hulp het meest
passend is. Na een aantal gesprekken kan er bekeken worden of er nog meer ondersteuning nodig is
en wie dit kan bieden. In overleg kan er dan bijvoorbeeld doorverwezen worden naar een andere
instantie. Corina is elke week op woensdag aanwezig en heeft een ruimte beschikbaar om deze
gesprekken te voeren.
Mocht u als ouder uw kind willen aanmelden of zelf een vraag hebben, dan kan de aanmelding
gedaan worden via de intern begeleider van de school; ib.boekhorst@comprix.nl. Neem dus gerust
contact op met juf Ingrid Post!

