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Donderdag 1 september 2022

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
SEPTEMBER 2022
Woensdag 7 september

Einde inschrijving startgesprekken via ouderportaal

Maandag 12 september

Startgesprekken I
Groep 3 naar de bibliotheek
Juf Anita afwezig i.v.m. directieoverleg

Woensdag 14 september
Donderdag 15 september

Vrijdag 16 september

Volgende info met bijdrage groep 1
Leesgesprekken groep 6
Startgesprekken II
Groep 8 Comprix sportdag

Maandag 19 september

Start Blok 2 Vreedzame School

Dinsdag 20 september

Verkiezingen leerlingenraad groep 5 t/m 8

Donderdag 22 september

Scholierenconcert in Oldeberkoop groep 3/4/5
MR vergadering
Start week tegen pesten

Maandag 26 september
Woensdag 28 september

Juf Ingrid IB overleg; Juf Lisette groep 5
Groep 4 dansen bij Clarette en Leon
Start kinderpostzegels groep 7 en 8

Donderdag 29 september

Info met bijdrage groep 2

Vrijdag 30 september

Juf Ingrid groep 5
Afsluiting Gouden Weken en week tegen pesten

Van de directie
WAT EEN GEZELLIGE START VAN HET SCHOOLJAAR HEBBEN WE GEHAD!
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. Als de kinderen hun eigen naam hadden gevonden, mocht
deze van de muur worden gehaald en gingen de kinderen bij de eigen leerkracht staan. Als de groep
compleet was ging deze naar binnen.
Eenmaal binnen werden er kennismakingsspelletjes gespeeld, materialen uitgedeeld en een
voorzichtige start gemaakt met het programma. Het was net alsof we niet met vakantie waren
geweest, wat een fijne sfeer!!
`s Avonds tijdens de instuif mochten we veel kinderen met hun ouders/verzorgers begroeten, ook
dat verliep heel ontspannen en plezierig.
Wij kijken terug op een gezellige start, we hopen op een mooi schooljaar!!
Ouderportaal
Vanaf dit schooljaar communiceren wij via het ouderportaal. Ook de info zal alleen nog maar op het
ouderportaal worden gezet en niet meer via de mail worden verspreid.

Lukt het niet meer op in te loggen op het ouderportaal? Vraag dan aan de leerkracht van uw
kind(eren) een nieuwe activatielink. Deze inlog heeft u ook nodig om in te schrijven voor de
startgesprekken.
Bij het kopje informatie op het ouderportaal is algemene informatie over de betreffende groep te
vinden. Dit kan handig zijn i.v.m. het bepalen van de hoeveelheid traktaties.
Infokalender
Maandag hebben de kinderen de infokalender meegekregen 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.
Mocht er iets gewijzigd zijn qua telefoonnummers of e-mailadres GEEFT U DIT DAN DOOR!!
Het ouderportaal is gelinkt aan ons administratiesysteem dus de goede contactgegevens zijn van
groot belang!
Website
De website van school www.obsboekhorst.nl is aangepast.
Het wachtwoord voor het fotoboek is Boekhorst2022
Startgesprekken
Maandag 12 en donderdag 15 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 inschrijving verloopt
via het ouderportaal. U kunt inschrijven tot woensdag 7 september. Ouders die niet inschrijven
worden door ons ingedeeld.
Folders uitgeverijen
De kinderen krijgen de komende 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).
Krentenbaard
In de onderbouw is er krentenbaard gesignaleerd. Dit is besmettelijk, maar de kinderen mogen wel
gewoon naar school.
Meer informatie over krentenbaard leest u op krentenbaard-in-het-kort-ggd-logo.pdf (ggdfryslan.nl)

Even voorstellen…
Hallo, mijn naam is Erwin Zijlstra. Dit jaar ben ik leerkracht groep 8 op onze school.
Ik woon in Oldeberkoop samen met mijn vrouw en drie zonen. In mijn vrije tijd mag ik
graag sporten. Hardlopen en mountainbiken is hetgeen ik het meeste doe.
U zult mij wellicht al op het plein of in de school hebben zien lopen. Een groot aantal
ouders/verzorgers van mijn eigen groep heb ik zelfs al ontmoet op de instuif.
Ik wens een ieder een heel fijn en leerzaam schooljaar 2022/2023 toe.

Mijn naam is Alissa de Jager en de komende tijd zal ik Marlou vervangen in groep 3 en
4. Ik ben 23 jaar en ik woon in Ureterp. Ik hou erg van katten, ik heb zelf ook twee
katten thuis. Daarnaast vind ik het leuk om creatief bezig te zijn. Ik lees graag, ik ga
regelmatig naar de sportschool met mijn beste vriendin en ik speel een beetje gitaar.
Ik heb veel zin in het komende schooljaar, we gaan er
samen vast een leuke tijd van maken!
Spreek me gerust aan als u me ziet op het plein.
Mijn e-mail adres is alissa.dejager@comprix.nl
Groetjes, Alissa

Zwemvierdaagse
ZCNF’34 en LACO Oosterwolde organiseren samen de zwem4daagse van 7 t/m 10 september 2022.
Een sportieve activiteit om gezellig samen met familie en/of vrienden aan mee te doen.
De meeste Nederlanders kunnen zwemmen. Hoe ouder men wordt, hoe vaker het zwemmen zich
beperkt tot vakanties. Dat is jammer, want zwemmen en bewegen in het water is leuk en ook nog
eens super gezond!
Tijdens de Zwem4daagse zwemmen de deelnemers een afstand van 250m, 500m of 1.000m per dag.
Als beloning krijgt iedereen op de laatste dag een medaille
In het binnenbad van Oosterwolde
Dagelijks van 18:00 uur tot 20:00 uur
De kosten voor deelname bedragen € 1 per persoon
Meld je aan op www.zcnf34.nl

