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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
JULI 2022
Vrijdag 1 juli

14.00-17.00 uur FANCY FAIR

Maandag 4 juli

Juf Anita afwezig
Generale repetitie musical groep 8

Woensdag 6 juli

Wieletjesdag
9.00-11.00 uur Groep 8 speelt de musical voor groep 3 t/m 7
19.30 uur Opvoering musical “Wie steelt de show”.
Juf Alice en juf Anita vieren hun verjaardag met groep 8

Vrijdag 8 juli
Dinsdag 12 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli

Proeve van bekwaamheid groep 8
14.30 uur Groep 8 neemt afscheid van het Boekhorstteam
Viering laatste schooldag 2021-2022
Laatste info van dit schooljaar met bijdrage groep 8
Opruimen en uitzwaaien
12.00 uur VAKANTIE VOOR GROEP 1 T/M 8

Jarigen:
De komende periode zijn jarig:
03-07 Thijs
groep 1
04-07 Jaylinn
groep 7
09-07 Lara
groep 5
12-07 Levi
groep 2
13-07 Aiden
groep 4
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Oudertevredenheidspeiling
Bedankt voor het invullen van de oudertevredenheidspeiling. We zullen de resultaten verwerken en
begin volgend schooljaar naar u terugkoppelen.
Juf Marlou
Juf Marlou heeft zich tot de zomervakantie ziek gemeld. Dat is vervelend voor juf Marlou maar ook
voor de kinderen van groep 3 en 4.
Tot de zomervakantie komt Renate Kroes uit Groningen vervangen op maandag en dinsdag in groep
3. Juf Esther blijft het aanspreekpunt voor groep 3.
Voor groep 4 is ook een oplossing gevonden: Deze week donderdag en vrijdag komt Maud de Groot
uit Wolvega vervangen.

De laatste 2 weken voor de zomervakantie komt Roos Ploeg uit Appelscha op donderdag en vrijdag.
Roos loopt nu stage in groep 7 en kent onze school. Juf Carola blijft het aanspreekpunt voor groep 4.
Fancy Fair
Vrijdag 1 juli organiseert de oudervereniging (OV) 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 kinderen en ouders.
Middels het kopen van een strippenkaart kunnen de kinderen meedoen aan de activiteiten.
De opbrengst van de Fancy Fair zal de OV besteden aan activiteiten voor de kinderen van Obs
Boekhorst.
LAATSTE SCHOOLDAG OPROEP
Het schooljaar vliegt voorbij! Nog even en het is alweer tijd voor de viering van de laatste schooldag.
Dit jaar is dat op donderdag 14 juli.
Wij organiseren op die dag in de ochtend een vossenjacht. Voor de begeleiding van groepjes
leerlingen (ongeveer 7 per groepje) door de wijk zijn wij op zoek naar (groot)ouders/verzorgers die
willen helpen.
Kunt u op donderdagochtend van 08:30 tot 12:00 helpen met het begeleiden van een groepje?
Voor vragen en opgeven kunt u mailen naar juf Sandra of meester Nico.
sandra.naaijer@comprix.nl
nico.regtop@comprix.nl
Wij zoeken ook nog iemand die een springkussen kan ophalen uit Assen. Die kan daar opgehaald
worden op woensdag 13 juli na 15:00 uur. Dus heeft u een karretje of een erg ruime auto, mail dan
alstublieft even naar juf Sandra of meester Nico.
Bedankt alvast!
En dan de laatste schoolweek:
Dinsdag 12 juli nemen we bij de kinderen van groep 8 de proeve van bekwaamheid af. Om zeker te
weten dat we ze met een gerust hart van school kunnen laten gaan, gaan de leerlingen nogmaals bij
alle groepen langs om een activiteit uit te voeren die bij de betreffende groep past. We zijn
benieuwd…
Na schooltijd neemt het team van Obs Boekhorst afscheid van de kinderen van groep 8 middels een
zelf georganiseerde high tea.
Woensdag 13 juli is het doordraaimoment. Van 11.15-12.00 uur gaan alle kinderen kennismaken met
de leerkracht van volgend schooljaar.
Donderdag 14 juli staat in het teken van de laatste officiële schooldag. We gaan
er met de kinderen een leuke ochtend van maken.
Wij verwachten alle kinderen om 8.30 uur in de eigen klas. Iedereen mag deze
dag verkleed op school komen.
Verder krijgen de kinderen op school eten en drinken van de oudervereniging.
Eten en drinken hoeven deze dag dus NIET zelf meegenomen worden.
`s Middags nemen we met de kinderen afscheid van juf Alice en meester Ger. Dit
zal op het plein plaatsvinden.
Vrijdag 15 juli is de laatste schoolochtend van wederom een bijzonder
schooljaar. We verwachten alle kinderen gewoon om 8.30 uur op school.
Om 11.50 uur zullen we met alle kinderen de schoolverlaters uitzwaaien.
Ouders kunnen van achter het hek natuurlijk toekijken en mee zwaaien. Om 12.00 uur lopen de
leerkrachten allemaal naar het hek om ook de ouders een fijne vakantie te wensen.
Meester Ger neemt ook afscheid van onze school. Ger zet zijn schoolcarrière voort op Obs de
Oosterbrink in Boyl. Veel succes Ger!

Enkele praktische zaken
• Wilt u woensdag 13 juli een extra (plastic) tas meegeven naar school?
• In de gang bij de kleuters staat een bak met gevonden voorwerpen. Deze zit behoorlijk vol!
Kijk deze week nog even in de bak of er misschien iets tussen zit van uw kind(eren).
Wat blijft liggen brengen we naar de Kringloop!
• De schoolgids voor het nieuwe schooljaar is af. Deze zal gepubliceerd worden op de website.
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de infokalender met daarop allerlei
praktische informatie en de planning van het nieuwe schooljaar.
• Tijdens de 1e week van het nieuwe schooljaar krijgt u een uitnodiging om zich in te schrijven
voor de startgesprekken op 12 en 15 september. Het is de bedoeling dat alle ouders voor
deze gesprekken inschrijven. Schrijf deze data daarom alvast in de agenda. Inschrijving volgt
na de vakantie.
• Maandagavond 29 augustus, na de 1e schooldag van het nieuwe schooljaar, organiseren we
voor alle ouders en kinderen een inloopavond. Meer info volgt, maar houd ook deze datum
vrij.

