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Donderdag 7 april 2022

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
APRIL 2022
Donderdag 7 april

Schoolfotograaf
Volgende info met bijdrage groep 3
Inleveren schoolshirts schoolvoetbaltoernooi

Vrijdag 8 april

Schoolfotograaf

Maandag 11 april

Kookworkshop groep 7 & 8

Dinsdag 12 april

Groep 7 naar voorstelling in Sneek
Uiterlijke opgavedatum schoolkorfbal
Kranslegging monument groep 7

Woensdag 13 april
Donderdag 14 april

Vrijdag 15 april

Juf Anita afwezig ivm studiedag
Paaslunch/ Eieren zoeken
BORD/BEKER/BESTEK mee naar school (gr.3 t/m 8)
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
KONINGSONTBIJT + KONINGSSPELEN
BORD/BEKER/BESTEK mee naar school (gr.3 t/m 8)
12.00 uur Groep 1 t/m 8 vrij!
Groep 2 excursie naar de boerderij

Woensdag 27 april

KONINGSDAG; SCHOOL DICHT

Vrijdag 29 april

Laatste keer schoolzwemmen groep 2/3
Vergadering leerlingenraad

Zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei

MEIVAKANTIE; SCHOOL DICHT

Vrijdag 22 april

Jarigen:
De komende periode zijn jarig:
14-04 Deuwli
groep 8
Ridwaan
groep 2
17-04 Fayen
groep 5
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!

Van de directie
Ouderportaal
Lukt het niet om in te loggen, trek dan even aan de bel bij meester Nico of bij juf Anita.
Via het ouderportaal kunt u de foto`s bekijken van activiteiten zoals de voorjaarslunch en de grote
rekendag. Allebei zeer geslaagde activiteiten die vorige week plaats vonden.
Vakantieregeling/ vrije dagen
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)
HVO en GVO
De ouders van de kinderen uit groep 6 en 7 hebben voor volgend schooljaar een brief gekregen met
het verzoek aan te geven waarnaar de voorkeur gaat.
WE HEBBEN NOG NIET ALLE OPGAVES BINNEN! Wilt u deze week de voorkeur kenbaar maken!
Schoolvoetbaltoernooi
Gisteren vond het schoolvoetbaltoernooi plaats op de voetbalvelden in Oosterwolde.
De jongens en meisjes van groep 5/6 waren `s ochtends sportief bezig, groep 7 en 8 was `s middags
aan de beurt.
Het weer werkte niet echt mee, maar het was een gezellige, sportieve dag waarop werd gewonnen
en verloren, maar ook goed samengespeeld en gelachen.
Onze meiden teams hebben supergoed gevoetbald en plezier met elkaar gehad en eindigden bij
zowel groep 5/6 als groep 7/8 op de 1e plaats. GEFELICITEERD !!!
Onze jongens van groep 5/6 en 7/8 eindigden in het totaalklassement als 5e , een keurige prestatie.
Met dank aan de coaches; Patrick, Andrea, Jannes, Indyra, Mark en natuurlijk alle supporters!
Herdenking monument
Ieder jaar wordt er voor de meivakantie door één van de basisscholen een krans gelegd bij het
verzetsmonument WOII. Dit schooljaar is het de beurt aan onze school om dit te organiseren.
De kranslegging is op woensdag 13 april. De kinderen van groep 7 gaan hier met juf Desy en juf Anja
rond 10.30 uur naar toe.
Paaslunch
Donderdagmiddag 14 april regelt de OV een paaslunch voor alle kinderen. De kinderen hoeven op die
dag dus geen lunch mee te nemen, maar wél eten en drinken voor de 10 uur pauze!
Wel is het de bedoeling dat de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eigen bord, beker en bestek (voorzien
van naam) meenemen naar school op donderdag 14 april. Voor de kinderen van groep 1 en 2 regelen
de leerkrachten dit.

Gedurende de dag zullen er paaseieren worden gezocht en gaat groep 8 eieren gooien.
Laten we er met elkaar een gezellige dag van maken!
Koningsontbijt en Koningsspelen
Vrijdag 22 april zijn de koningsspelen voor de kinderen van groep 1 t/m 8.
Dit zal een spelletjescircuit zijn in en rond de school.
▪ We beginnen rond 8.30 uur met een gezamenlijk ontbijt. De kinderen mogen dus voor deze ene keer
zonder ontbijt naar school komen!
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 moeten hiervoor een bord, beker en bestek meenemen. Voor de
kinderen van groep 1 en 2 verzorgen de leerkrachten dit.
▪ Alle kinderen nemen voor in de ochtendpauze eten en drinken mee. Het is een sportdag, dus houdt het
wel gezond. Een extra flesje water is altijd goed.
▪ De kinderen worden verwacht in sportkleding (met een oranje tintje) met gewone sportschoenen
zonder noppen!
▪ De Koningsspelen zijn om 12 uur afgelopen. ALLE KINDEREN ZIJN DAARNA VRIJ!
Allemaal veel sportplezier gewenst!
Schoolkorfbaltoernooi woensdag 1 juni
Woensdag 1 juni vindt het schoolkorfbaltoernooi weer plaats.
Dit jaar op sportwijk Ontwijk te Donkerbroek.
De tijden van het toernooi zijn:
De groepen 3 en 4 spelen van 13:00 uur tot 15:00 uur,
prijsuitreiking om 15:20 uur.
De groepen 5,6,7 en 8 spelen van 15:00 uur tot 17:00 uur,
prijsuitreiking om 17:15 uur.
We hopen dat zoveel mogelijk kinderen enthousiast zullen zijn
om mee te doen aan deze sportieve middag.
De kinderen hebben deze week een brief meegekregen waarop u kunt aangeven dat het akkoord is
dat uw kind deelneemt en of u ons kunt helpen met coachen, fluiten en/of rijden.
We zien het strookje graag uiterlijk dinsdag 12 april (komende dinsdag!) ingevuld terug op school.
Schoolreizen
De schoolreizen voor groep 1 t/m 8 zijn geboekt!
Hieronder staan de verschillende bestemmingen en de kosten.

Datum
Donderdag
19 mei
Vrijdag 24 juni

Groepen
groep 1 t/m 3

Vrijdag 24 juni

groep 7

Di t/m do 28-29-30 juni

groep 8

groep 4,5,6

Waarheen
Sanjes safari
Veenwouden
Dinoland
Zwolle
Wildlands
Emmen
Bakkeveen
Meerdaags kamp,
op de fiets

Kosten
€ 22.€ 26,€ 28,€ 50,-

We verzoeken u het bedrag van uw zoon(s)/dochter(s), zoals hierboven vermeld, binnen 14 dagen

over te maken op rekeningnummer NL41RABO0349 9108 12 op naam van Oudervereniging obs
Boekhorst
o.v.v. naam (en) en groep(en) van uw zoon(s)/dochter(s).
De betaling van schoolreisgeld is noodzakelijk omdat de school noch de oudervereniging in staat zijn
om dit aan te vullen.
Ouders/verzorgers met betaalproblemen kunnen contact opnemen met juf Anita.
De IEP Eindtoets: eindtoets voor uw kind in groep 8
Binnenkort wordt er bij de leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets afgenomen. Deze eindtoets meet
de taal- en rekenvaardigheid van uw kind na het doorlopen van de basisschool. De eindtoets wordt in
april afgenomen. De uitslag van de eindtoets is naast het schooladvies van de leerkracht adhv de
Plaatsingswijzer, een tweede, objectief gegeven die dit schooladvies moet bevestigen. Bij een hoger
advies dan het advies van de leerkracht, zal er een heroverweging plaatsvinden. Bij een lagere score
blijft het advies van de leerkracht groep 8 staan.
De IEP Eindtoets wordt afgenomen op 20 en 21 april 2022, op 2 ochtenden van elk maximaal 2 uur.
De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die zodanig is samengesteld dat alle leerlingen worden
uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal en rekenen. De onderdelen
lezen, taalverzorging en rekenen worden getoetst.
We wensen groep 8 veel succes met het maken van de IEP Eindtoets!
FANCY FAIR
Op vrijdag 1 juli organiseert onze actieve oudervereniging een FANCY FAIR.
Deze vindt van 14.00-17.00 uur plaats in en rond school en zal bestaan uit kraampjes en diverse
activiteiten voor de kinderen. Meer info volgt.
Schrijf deze datum dus alvast op de kalender.

