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Donderdag 10 maart 2022

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
MAART 2022
Maandag 14 maart

Groep 2 en 6 naar de bibliotheek

Dinsdag 15 maart

Donderdag 17 maart

Streetwise voor groep 1 t/m 8. Geen gym
Groep 3/4; gymschoenen mee
Groep 7/8: fiets mee
Geen gym; Sporthal bezet ivm vaccinaties

Dinsdag 22 maart

Groep 6 excursie Oold Ark Makkinga

Woensdag 23 maart

Groep 6 kunstenaar in de klas
8.30-12.00 uur : OPEN DAG nieuwe ouders
11.30-12.00 uur: Afsluiting project RUIMTE voor ALLE ouders
en overige belangstellenden.

Donderdag 24 maart

Volgende info met bijdrage groep 2
Leerlingenraad met In de Kring
Groep 1 excursie Hoolten Klinte Appelscha
Juf Anita afwezig ivm studiedag
Start blok 5 Vreedzame School

Maandag 28 maart
Dinsdag 29 maart
Donderdag 31 maart

12.00-13.00 uur Voorjaarslunch “Koepelbos buffet”
Groep 2 excursie Appelscha
REKENDAG voor groep 1 t/m 8

Van de directie
Wat fijn dat na 2 jaar (bijna) alle activiteiten weer opgestart kunnen worden en doorgang kunnen
vinden.
We beseffen dat Corona nog steeds niet verdwenen is en hebben dagelijks te maken met
besmettingen onder kinderen, ouders of teamleden.
Vervanging is haast niet te regelen. De vervangerspool is elke dag gewoon leeg.
De 1e dag dat een collega zich ziek meldt proberen we intern op te vangen maar de dagen daarna
wordt dat lastig. We proberen in een vroegtijdig stadium met de desbetreffende ouders te
communiceren indien er sprake is van een invalprobleem.
De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben vandaag de mogelijkheid gekregen zelftesten mee naar huis
te nemen. Mochten er ouders uit de groepen 1 t/m 5 behoefte hebben aan zelftesten voor hun
kinderen bel of mail dan gerust even naar school.
Streetwise
Als verkeer actieve school besteden wij regelmatig aandacht aan het verkeer om ons heen.
Daarom komt op dinsdag 15 maart de ANWB naar school met STREETWISE. Dit is een praktische
training in verkeersvaardigheid speciaal voor kinderen op de basisschool.

De lessen vinden plaats op en rond school en in de sporthal. DAAROM VERVALLEN VOOR ALLE
KINDEREN DE GYMLESSEN.
Het Streetwise programma kent 4 onderdelen:
• Groep 1/2 : Toet Toet: hierin staat het herkennen van verkeersgeluiden en het oefenen met
oversteken centraal.
• Groep 3/4 Blik en Klik: veilig oversteken en de noodzaak van het gebruik van een autogordel
staan centraal. Tijdens de verkeersles is het dragen van een fietshelm een vast onderdeel. De
verstrekte fietshelmen krijgen de kinderen mee naar huis.
DE LES VAN GROEP 3/4 VINDT PLAATS IN DE GYMZAAL. GRAAG GYMSCHOENEN
MEEGEVEN NAAR SCHOOL.
• Groep 5/6 Hallo auto: dit onderdeel gaat over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een
elektrische lesauto en mogen zelf remmen.
• Groep 7/8: Trapvaardig: voor deze les zijn fiets-beheersing en gevaarherkenning d.m.v. een
fietsparcours van belang omdat kinderen bijna naar het voortgezet onderwijs gaan.
DE KINDEREN VAN GROEP 7 en 8 KOMEN OP DINSDAG 15 MAART OP DE FIETS NAAR
SCHOOL.
Re-integratie Juf Ingrid van der Kolk en juf Lisette
Juf Ingrid komt momenteel minimaal 2x per week een ochtend naar school om individueel met
kinderen te werken. Dit gaan we gedurende de komende maanden verder uitbouwen.
Juf Lisette begint volgende week met re-integreren en zal op woensdag-, donderdag- en
vrijdagochtend aanwezig zijn in groep 5 om les te geven aan de kinderen.
Op de middagen nemen meester Ger, juf Tamara en juf Chantal het over van juf Lisette.
Ook dit hopen we de komende weken uit te bouwen.
Open dag/ Afsluiting project
Woensdag 23 maart gooien we de deuren open! Eindelijk kunnen we weer laten zien aan
geïnteresseerde ouders hoe het onderwijs op Obs Boekhorst er uit ziet.
Van 8.30-12.00 uur kunnen potentiële nieuwe ouders onze school bezoeken en middels een
rondleiding kennis maken met onze school.
Van 11.30-12.00 uur is iedereen welkom tijdens de afsluiting van ons project RUIMTE.
Natuurlijk zijn er veel leerlingen die het leuk zouden vinden als er een bekende langs komt zodat ze
zelf kunnen laten zien en vertellen wat ze hebben gedaan tijdens het project.
Zegt het voort en kom gerust langs!!
Vrijwillige ouderbijdrage
Bij deze info ontvangt u een brief van de OV over de vrijwillige ouderbijdrage.

Even voorstellen:
Via de nieuwsbrief wil ik mij graag aan u voorstellen:
Mijn naam is Corina Annema en ik ben werkzaam voor de gemeente Ooststellingwerf
binnen het gebiedsteam. Mijn specialisatie is Jeugd en om deze reden ben ik aan school
verbonden.
Vanaf februari 2022 ben ik als gebiedsteammedewerker aan obs Boekhorst gekoppeld.
U zou mijn rol kunnen zien als een schoolmaatschappelijk werker.
Wat ik kan bieden is kortdurende hulpverlening voor kinderen en ouders. 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!

Nieuwsbrief van de bibliotheek
www.bzof.nl/educatie
Voor actuele nieuwtjes en leuke tips!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De leesconsulent op school
Misschien heeft uw kind het er wel eens over, een juffrouw van de bibliotheek in de klas. Dat kan
heel goed. Dat is de leesconsulent. De leesconsulent is een medewerker van de bibliotheek die heel
veel van leuke boeken weet 😊 Het doel van het inzetten van een leesconsulent op school is het
vergroten van het leesplezier en de leesmotivatie en daarmee de taalontwikkeling/woordenschat
van uw kind(eren).
Lezen is en blijft belangrijk. Niet alleen is het leuk om weg te kunnen dromen in/met een boek. De
vaardigheid is ook van belang voor andere vakken dan taal alleen. Ook bij het maken van
redactiesommen en vakken als wereldoriëntatie moet je kunnen lezen en begrijpen.
Op school wordt daarom dagelijks minimaal 15 minuten vrij gelezen, maar het blijft belangrijk dat uw
kind ook thuis leest. Ga daarom naar de bibliotheek. Er zijn zoveel leuke boeken. Niet alleen
leesboeken, maar ook informatieve boeken over verschillende onderwerpen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scoor een boek
Op 1 maart is het project Scoor een Boek weer van start gegaan. De
provinciale aftrap vond plaats op De Twirre in Ureterp. Samen met
Foppe de Haan en SC Heerenveen mascotte Hero was het een leuk
feestje.
Waarom boeken scoren?
Een op de tien kinderen in Nederland kampt met taal- en leesproblemen. Zonder hulp staan zij over
een aantal jaar met 1-0 achter, bijvoorbeeld bij het betreden van de arbeidsmarkt. Met Scoor een
Boek! willen de Friese bibliotheken leesplezier bij kinderen aanwakkeren. “Dit doen we door lezen te

verbinden aan sport. Boeken scoren, noemen we dat! Wanneer kinderen 15 minuten lezen per dag,
groeit hun woordenschat al met ongeveer 1000 woorden per jaar. Lezen is dus ontzettend
belangrijk.” aldus Sandra van Gaalen, namens het Fries Bibliotheken Netwerk. Scoor een Boek! zet de
kracht van voetbal in voor het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen én gezinnen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lezing leesproblemen oplossen
9 maart 2022, van 20:00 tot 21:30 | Bibliotheek Wolvega Op 9
maart 2022 is er in Bibliotheek Wolvega een interactieve
lezing over een bijzondere en succesvolle aanpak voor
kinderen met dyslexie en andere leesmoeilijkheden.

Bewegend Wijs
Leerkracht en psychomotorisch kindertherapeut Rianne Stoer
van Bewegend Wijs uit Vinkega (www.riannestoer.nl) geeft de lezing die gaat over mogelijke
oorzaken van leesproblemen en hoe deze op te lossen.
Voor wie?
De avond is bedoeld voor ouders van een kind met leesmoeilijkheden en voor leerkrachten. Het
bijzondere van de aanpak is dat het leesprobleem wordt aangepakt met leuke oefeningen die te
maken hebben met bewegen, ritme en taal.
Aanmelden
De lezing begint om 20.00 uur. De entree is gratis. Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan aan de balie
van de Bibliotheek, telefonisch: tel 0561-612623 of online via de website
https://www.bzof.nl/agenda/leesproblemen-oplossen.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lekker lezen

