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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
AUGUSTUS/SEPTEMBER 2021
Vrijdag 27 augustus

Groep 3 en 7 naar de bibliotheek

Woensdag 1 september

Wieletjesdag
Groep 8 naar de opera “Carmen” in Spanga

Donderdag 2 september

Startgesprekken I

Maandag 6 september

Startgesprekken II

Dinsdag 7 september

Verkeersflits groep 1 t/m 8
Groep 3 en 4 FIETS MEE!

Woensdag 8 september

Startgesprekken III

Donderdag 9 september

Volgende info en bijdrage groep 1

Jarigen
26-08 Naomi
Teis
26-08 Aukje
30-08 Xavian
Djari

groep 3
groep 8
groep 4
groep 5
groep 5

01-09
02-09
05-09
08-09

Nora
Norah
Caeley
Aimy

groep 7
groep 5
groep 5
groep 7

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
WIJ ZIJN WEER BEGONNEN!
Wat was het fijn om maandagochtend weer alle kinderen te begroeten!
Maandagochtend werden de kinderen door de juffen en meesters verwelkomd op het plein. Op de
muur hingen alle namen van de kinderen geschreven in het dier van hun groep. Als de kinderen hun
eigen naam hadden gevonden, mocht deze van de muur worden gehaald en gingen de kinderen bij
de eigen leerkracht staan.
Elke groep die compleet was zwaaide nog even naar de ouders die van achter het hek toekeken en
ging vervolgens naar binnen. We zijn weer begonnen!!!! Fijn schooljaar allemaal.
Bedankt!
Langs deze weg wil ik alle kinderen, ouders en verzorgers bedanken voor het prachtige afscheid!
Het was een superfijne dag en ik ben heel erg verwend.
Hier denk ik vaak aan terug.
Ook de laatste vrijdag met de kinderen was erg fijn.
Natuurlijk wil ik ook de fijne collega's bedanken voor het organiseren. Zij hebben veel aandacht aan
alles besteed en veel voorbereid ondanks de drukke periode aan het einde van het schooljaar.
Groetjes van Mieneke

Infokalender
Vandaag ontvangt u de infokalender met daarop allerlei praktische informatie aan de
ene kant en de planning van het nieuwe schooljaar op de andere kant.
Alles op deze kalender is onder voorbehoud omdat voor iedereen onduidelijk is hoe dit
schooljaar zal verlopen. We hopen dat alle ouders de kalender op gaan hangen en
gebruiken!
Elk oudste kind heeft 1 informatiekalender meegekregen, heeft u behoefte aan nog een
kalender, geeft u dit dan even door aan de leerkracht of aan mij.
Zo staan o.a. de werkdagen van de teamleden en de e-mail adressen van de leerkrachten op de
infokalender.
Leerling-administratie
Daarnaast ben ik druk bezig met het bijwerken van ons leerling-administratiesysteem.
Daarom krijgt elk gezin vandaag een formulier mee waarop telefoonnummers en e-mail adressen
moeten worden geschreven zodat deze weer up-to-date zijn. ( Zit ook in de tas van het oudste kind)
Startgesprekken
Donderdag 2, maandag 6 en woensdag 8 september houden we startgesprekken met alle ouders, de
kinderen van 3 t/m 8 komen ook mee naar deze gesprekken.
Tijdens dit gesprek wordt informatie over de leerling uitgewisseld en worden er afspraken voor het
schooljaar vastgesteld. Alle ouders worden voor een startgesprek verwacht, de indeling heeft u deze
week via de mail ontvangen.
De gesprekken zijn op school in het lokaal van uw kind(eren), we gaan er vanuit dat u 1,5 meter
afstand houdt van andere ouders en de leerkrachten.
Folders uitgeverijen
De kinderen krijgen deze week diverse folders mee van uitgeverijen, typecursus enz. Deze folders
verplichten u tot niets, maar zijn geheel vrijblijvend meegegeven.
U kunt zelf de keuze maken of u hier wel of niet gebruik van wilt maken.
Rapporten
Graag ontvangen wij de rapporten van de kinderen terug als deze door iedereen zijn bekeken en
ondertekend. Het rapport kan ingeleverd worden bij de huidige leerkracht van uw kind(eren).
Wieletjesdag
Samen met In de Kring hebben we afgesproken dat elke eerste woensdag van de maand
WIELETJESDAG voor kleine wieletjes is, mits deze dag op een schooldag valt. De eerstvolgende
WIELETJESDAG is woensdag 1 september.
Trakteren
Het beleid voor trakteren op school blijft dat voorverpakte traktaties zijn toegestaan.
Zelf (thuis) bereide traktaties voorlopig dus nog even niet.
Verkeersflits
Op dinsdag 7 september doet onze school mee aan "De Verkeersflits". Dit betekent dat de school van
9.00 uur tot 11.15 uur in het teken van verkeer zal staan.
Iedere groep krijgt op zijn eigen niveau verkeerseducatie aangeboden door gastdocenten van onder
andere Veilig Verkeer Nederland.
Groep 1 en 2
Voor groep 1 en 2 hebben we nog hulpouders nodig die kunnen assisteren bij de buitenles.
Voor groep 1 hebben we 1 hulpouder nodig en voor groep 2 hebben we 3 hulpouders nodig.

De kinderen van groep 1 en 2 oefenen een aantal basisvaardigheden in het verkeer aan de hand van
een "oefenstraat" op het schoolplein. Hierbij staat het oversteken centraal.
Groep 3 en 4
De kinderen van groep 3 en 4 moeten die dag een goede fiets meenemen. Zij krijgen namelijk lessen
fietsvaardigheid op het schoolplein. Voor deze activiteit hebben we per groep 1 hulpouder nodig.
Groep 5 en 6
Groep 5 en 6 krijgen een remwegdemonstratie. Hierdoor krijgen ze meer inzicht over de remweg van
het voertuig. Voor deze activiteit hebben we per groep 2 hulpouders nodig.
Daarnaast krijgen de leerlingen voorlichting over landbouwverkeer en de dode hoek.
Groep 7 en 8
Deze groepen krijgen voorlichting over de gevaren van afleiding in het verkeer.
Aan de hand van een simulator krijgen ze inzicht in het gevaar van afleiding in het verkeer.
Ouders die willen en kunnen helpen mogen contact opnemen met de betreffende leerkracht.
De e-mail adressen van de leerkrachten zijn:
Groep 1: sandra.naaijer@comprix.nl
Groep 2: nico.regtop@comprix.nl
Groep 3 marlou.perton@comprix.nl en esther.dijkstra@comprix.nl
Groep 4 carola.dijkstra@comprix.nl en marlou.perton@comprix.nl
Groep 5: ger.molenkamp@comprix.nl en lisette.ziel@comprix.nl
Groep 6: albertina.spijkers@comprix.nl
Even voorstellen…
Mijn naam is Ger Molenkamp, ik ben 30 jaar en dit schooljaar
geef ik drie dagen les op deze mooie school. Op maandag en
dinsdag geef ik les in groep 5. Op woensdagochtend heb ik
groep 2 onder mijn hoede. Woensdagmiddag zal ik
afwisselend lesgeven in verschillende groepen volgens een
vast rooster.
Naast lesgeven heb ik ook een passie voor sport. Ik vind het
erg leuk om te voetballen in teamverband, maar ook
individueel houd ik van sporten en mijzelf uitdagen.
Bijvoorbeeld bij hardlopen en wielrennen.
Ik hoop u eens te treffen bij het schoolhek voor een praatje
om even kennis te maken.

Ik ben Marlou Perton, 36 jaar en ik woon samen met mijn vriend
Rob en onze drie kinderen in Appelscha.
Ondertussen zit ik alweer 10 jaar in het onderwijs. Na mijn
studie heb ik op meerdere scholen ingevallen. 4 jaar geleden
kwam ik terecht op de basisschool in Oldelamer, waar ik met
veel plezier heb gewerkt.
Toch was ik toe aan een nieuwe uitdaging en wat fijn dat ik aan
het werk ga op Obs Boekhorst.

Op maandag en dinsdag sta ik voor groep 3 en de donderdag en vrijdag voor groep 4.
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, lekker hardlopen of met de kinderen wat leuks doen. Afgelopen
jaar hebben wij een mooi bouwproject in Appelscha gekocht. Dus vervelen doe ik zeker niet.
Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en we gaan er een fijn en leerzaam schooljaar van
maken.
Ik ben Sietske Meijer, 37 jaar en ik woon samen met mijn partner en zoon in
Drachten. Mijn hobby’s zijn dansen en gezellige uitjes maken met zowel familie als
vrienden.
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in Drachten en Bergum als
onderwijsassistent. En dit jaar mag ik hier werkzaam zijn. Elke dag ben ik de hele
ochtend werkzaam in de middenbouw, daar zal ik vooral her en der met groepjes
gaan werken en ondersteunen in de klas. Ik heb er erg veel zin en we gaan er een
mooi jaar van maken.

In de aanbieding!
Voor, in en tijdens de zomervakantie hebben we behoorlijk opgeruimd.
Wij hebben oud meubilair over wat wij niet meer gebruiken.
Het meubilair is met name geschikt voor wat oudere kinderen (bovenbouw).
Heeft u belangstelling voor een leerlingset mail dan naar directie.boekhorst@comprix.nl

Mocht er geen belangstelling zijn voor deze leerlingsets, dan zijn wij op zoek naar een ouder met een
aanhanger die tegen vergoeding dit meubiliar naar de stort zou willen brengen.
Ook hiervoor kunt u mailen naar directie.boekhorst@comprix.nl

