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Donderdag 3 september 2020

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
SEPTEMBER 2020
Maandag 7 september

Start blok 2 Vreedzame School

Dinsdag 8 september

Groep 7 en 8 Gastles Dode Hoek van de chauffeursvereniging

Woensdag 9 september

Startgesprekken I

Donderdag 10 september

Groep 8 gastles dBos op school

Maandag 14 september

Groep 3 naar de bibliotheek
Startgesprekken II
Juf Anita afwezig ivm Directieoverleg Comprix

Woensdag 16 september
Donderdag 17 september

Volgende info met bijdrage groep 2
Startgesprekken III

Jarigen
In de vorige info was de verjaardagenlijst niet compleet:
Naomi uit groep 2 was op 26-08 jarig, Aukje uit groep 3 op 28-08.
De komende weken zijn jarig:
05-09 Caeley
groep 4
08-09 Aimy
groep 6
Allebei alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
COVID-19
De maatregelingen m.b.t. het corona virus, veroorzaken landelijk hier en daar onrust omdat die op
verschillende manieren uit te leggen zijn. Deze onrust voelen wij ook op school. Ouders stellen
vragen of hun kind nu wel of niet naar school kan.
In de eerste plaats ligt de beoordeling bij de ouder! Ouders staan het dichtst bij hun kind. Bij ernstige
twijfel kunt u contact opnemen met school/ de huisarts of de GGD.
We gaan de herfst tegemoet en dan worden we geconfronteerd met de griep. De vraag zal dan ook
weer zijn: wanneer houd ik mijn kind thuis?
Het RIVM zegt hier het volgende over:
Mag een kind met een verkoudheid naar school en de BSO?
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school en de BSO mogen, behalve:
• als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van
reuk of smaak);
• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.
Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind
mag dan gewoon naar school.
Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent? Houd het kind dan thuis tot de (nieuwe)
klachten voorbij zijn of laat uw kind testen.
Mocht de leerkracht van uw kind(eren) beoordelen dat uw kind verkouden is, dan wordt er contact
opgenomen en gaan de kinderen naar huis.
Wij begrijpen dat dit een hele vervelende situatie is, dit is zoals de beslisboom die door het RIVM is
opgesteld.
We hebben deze beslisbomen voor 0 t/m 6 jarigen en 7 t/m 12 jarigen toegevoegd aan deze info.
Ook leerkrachten zullen goed afwegen in welke gevallen ze veiliger thuis kunnen blijven. Uiteraard
moeten ook zij zich aan de voorschriften houden.
We sluiten dan ook niet uit, dat vervanging niet altijd geregeld kan worden.
Op de 1e dag van ziekmelding van een leerkracht nemen wij de opvang voor onze rekening door
intern te schuiven. Is vervanging voor de 2e dag niet mogelijk dan worden ouders op de hoogte
gesteld dat er geen leerkracht op school beschikbaar is en zullen we zoveel mogelijk online
onderwijs verzorgen. De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen thuis in elk geval in MOO werken, dit
hebben ze ook gedaan tijdens de Corona periode.
Wij vragen ouders alvast na te denken over noodoplossingen in het geval hun kind naar huis moet
omdat er vanaf de 2e ziektedag geen leerkracht meer beschikbaar is.
Aan het begin van het schooljaar is het altijd goed om een aantal afspraken te herhalen:
* De inloop op school begint om 8.15 uur. De leerkrachten zijn dan ook in hun lokaal. Voor die tijd is
het lokaal op slot omdat de juffen en meester tot 8.15 uur overleg hebben of zich voorbereiden en er
dan geen toezicht is in het lokaal.
* 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. 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.
* Vorig schooljaar heeft onze school mee gedaan aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kinderen
kregen op woensdag, donderdag en vrijdag gedurende twintig weken een portie groente of fruit
uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd
door de Europese Unie. Voorwaarde is wel dat school een eigen schoolfruit beleid opstelt.
Hierover hebben wij in het team afgesproken dat ook dit schooljaar woensdag, donderdag en
vrijdag onze vaste groente/fruitdagen blijven. Alle kinderen eten om 10 uur groente en/of fruit.
Koekjes of andere versnaperingen in plaats van fruit worden op woensdag, donderdag en vrijdag
niet meer toegestaan. U kunt natuurlijk naast fruit gerust een koekje meegeven om op te eten in de
pauze.

Startgesprekken
De startgesprekken zijn gepland op woensdag 9, maandag 14 en donderdag 17 september.
Morgen krijgt u het rooster van de startgesprekken via de leerkracht van uw kind(eren) via de mail.
Ouders die zich niet hebben opgegeven zijn door ons ingedeeld.
We verwachten dat alle ouders een startgesprek voeren met de leerkracht(en) van hun kind(eren).
Alle kinderen hebben dinsdag het formulier ter voorbereiding van de startgesprekken op papier
meegekregen in de tas. We vragen alle ouders dit formulier in te vullen uiterlijk maandag 7
september weer in te leveren op school.
Groep 5 oproep Vervoer
Groep 5 gaat donderdag 24 september in het kader van het project Veerkieker op bezoek bij de
Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop.
Juf Esther heeft om deze excursie doorgang te laten vinden chauffeurs nodig.
Het vertrek vanaf school is 8.40 uur. De kinderen zijn rond 12.00 uur weer terug op school.
U kunt zich aanmelden bij juf Esther; esther@obsboekhorst.nl
Stagiaires
Ook dit jaar zijn er diverse stagiaires bij ons op school:
• Geralda van Dalen Pabo student, in groep 2;
• Anouk Klijnstra onderwijsassistent, op donderdag in groep 1;
• Hiske Poortman onderwijsassistent, op dinsdag in groep 3;
• Mila Helfrich onderwijsassistent, op maandag en dinsdag in groep 4;
• Thijs Hamstra onderwijsassistent, op donderdag en vrijdag in groep 6.
Zonnebloemchallenge
De uitslag van de hoogste zonnebloem van Obs Boekhorst is na goed bestuderen van de foto`s als
volgt:
1. Joëlla
groep 4
3.55 m
2. Milan
groep 4
3.50 m
3. Wesley/Joan groep 7/5
3.07 m
4. Devin
groep 2
3.00 m
5. Xaviér
groep 7
2.93 m
6. Nikisha
groep 3
2.80 m
7. Sven
groep 5
2.56 m
8. Norah/Tieme groep 4/3
2.52 m
9. Rivana
groep 1
2.46 m
10. Douwe
groep 3
2.25 m
11. Liv/Dex
groep 6/4
2.10 m
Corné/Lauren groep 4
2.10 m
13. Xavian
groep 4
2.05 m
14. Kyan
groep 2
2.00 m
15. Jesse/Niek
groep 6/4
1.90 m
16. Eva/Lisa
groep 8/5
1.56 m
17. Bjorn/Silvan groep 4/3
1.29 m
18. Eva/Lisa
groep 8/5
0.62 m
Joëlla heeft haar prijs in ontvangst genomen. Iedereen bedankt voor het meedoen aan de challenge
en het insturen van de foto`s.
Kijk gerust op de website naar alle mooie zonnebloemen! www.obsboekhorst.nl

Naschoolse activiteiten kalender
De kinderen hebben deze week de nieuwe kalender buitenschoolse activiteiten meegekregen.
Het opgaveformulier kan bij meester Hans worden ingeleverd. Bij hem kunnnen ook de
strippenkaarten worden aangeschaft.
Energiecoach
De gemeente Ooststellingwerf wil in 2030 CO2- neutraal zijn. Landelijk is dat ook een opdracht aan
de gemeenten om hier actie op te ondernemen. Op de scholen is dan ook een regelmatig aanbod van
acties. We moeten allemaal ons inzetten voor duurzaamheid om ook in de toekomst onze aarde
leefbaar te houden. Zo is er op 9 oktober de dag van de duurzaamheid.
Verder doen we als school mee aan ‘Wortels en Vleugels’, een programma voor alle groepen over
duurzaamheid. Vorige week hebben de kinderen uit groep 3 t/m 8 een folder van de gemeente
meegekregen, om ook thuis iets aan duurzaamheid te doen: kinderen worden dan thuis de energie
coach. Uiteraard beslist u zelf of u hier wel/niet aan mee wilt doen.
De actie start op 3 oktober en duurt 5 weken. De inschrijving is voor 27 september op
www.juniorenenergiecoach.nl
Bijlages
Deze info bevat diverse bijlages. Leest u deze aub ook goed door!
* Beslisboom neusverkouden kinderen toelaten op school.
* Nieuwsbrief van de bibliotheek voor ouders
* Naschoolse activiteiten Buurtsport
* Openmiddag de Mienthe Oosterwolde
* Nieuws uit groep 1

