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Donderdag 11 november 2021

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
NOVEMBER 2021
Vrijdag 12 november

13.30 uur Vergadering leerlingenraad

Maandag 15 november

Start blok 3 Vreedzame School “We hebben oor voor elkaar” over
communicatie.

Woensdag 17 november

Meester Ger groep 5. Juf Sandra en juf Roelien groep 1/2
Dance battle groep 5/6
Meester Ger groep 5

Donderdag 18 november
Vrijdag 19 november

Meester Ger groep 5
Infobijeenkomst jeugdgemeenteraad groep 8

Maandag 22 november

Leesgesprekken groep 6
19.30 uur Infoavond ouders groep 8 Stellingwerfcollege op school

Dinsdag 23 november

Juf Carola studieverlof. Juf Froukje groep 4

Woensdag 24 november

Meester Nico groep 2, meester Ger groep 5
Juf Anita afwezig ivm directieoverleg Comprix
GGD verpleegkundige op school voor de 9 jarigen
Groep 5/6 dance battle
Juf Ingrid `s middags IB overleg

Donderdag 25 november

Juf Xandra groep 5
Volgende info met bijdrage groep 5
Groep 3 excursie Kiekhuus Wolvega
13.30 uur Vergadering leerlingenraad met In de Kring

Vrijdag 26 november

Juf Xandra groep 5
Jeugdgemeenteraad groep 8

Jarigen
14-11 Liv
17-11 Djenna
19-11 Oona
20-11 Jason
Silvi

groep 7
groep 3
groep 7
groep 5
groep 5

21-11 Tatum
Liva
24-11 Sander

groep 3
groep 2
groep 6

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Helaas is het Corona virus hier en daar weer actief bezig. Ook bij enkele gezinnen van onze school.
De vuistregel van de GGD is op dit moment dat bij drie of meer besmettingen in één groep de gehele
groep in quarantaine gaat. Mochten er de komende dagen nieuwe meldingen komen of blijken dat
er (onderwijskundige) aanpassingen nodig zijn, dan hoort u dat meteen.
In verband met de oplopende besmettingen en de persconferentie die voor vrijdag 12 november

gepland staat zijn we nog steeds voorzichtig met externen binnen de school. Ook blijven we per
activiteit/gebeurtenis afwegen of deze doorgang vindt of niet.
Alles wat gepland staat gaat dus opnieuw onder voorbehoud door. Het motto voor de komende
weken is nog steeds: Blijf gezond!
Afwezigheid Juf Lisette
Juf Lisette is anderhalve week geleden door haar rug gegaan. Ze heeft hierbij uitstraling naar haar
been en voet en daarbij ook erg veel pijn. De fysio helpt met oefeningen, maar het gaat maar met
kleine stapjes vooruit. De komende weken zal juf Lisette daardoor niet aanwezig zijn op school.
Gelukkig kan meester Ger de komende weken in groep 5 vervangen op woensdag, donderdag en
vrijdag. Op de dagen dat meester Ger niet kan komt juf Xandra uit Steenwijk in groep 5. Deze data
staan in de activiteitenkalender van deze info.
Normaal gesproken is meester Ger op woensdag in groep 2, dat gaat de komende weken dus niet
door. Meester Nico probeert zoveel mogelijk op woensdag in groep 2 te zijn, mocht dit niet lukken
dan wordt groep 1en 2 op woensdagochtend samengevoegd door juf Sandra en juf Roelien. Ook deze
data staan in de activiteitenkalender van deze info.
Studieverlof juf Carola en juf Esther
Juf Carola en juf Esther zijn in de afrondende fase van hun gymopleiding. Van Comprix hebben ze
hiervoor enkele dagen studieverlof gekregen.
Juf Carola is op dinsdag 23 en 30 november en 7 december uit geroosterd.
Juf Esther is op donderdag 11 november en donderdag 2 en 9 december uit geroosterd.
Juf Froukje uit Tijnje neemt de vervanging in groep 3 of 4 voor haar rekening.
Sinterklaas op MFS Zuid
Nog eventjes en dan komt Sinterklaas weer in Nederland. De landelijke intocht van Sinterklaas gaat
door, maar in aangepaste vorm.
Natuurlijk gaat het Sinterklaasfeest op school ook door. We hopen dat we dit jaar Sint en Piet op
school mogen ontvangen op vrijdag 3 december. We wachten hierbij de richtlijnen van het RIVM af.
In de voorbereiding hierop gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 op maandag 15 of dinsdag 16
november lootjes trekken.
De kinderen trekken een lootje waarop staat wat de bedoeling is, een cadeautip en iets over de
leerling die ze hebben getrokken. U kunt even vragen naar het lootje maar voor de zekerheid
beschrijven we hierbij de bedoeling:
•
•
•
•
•
•

Je koopt een cadeau of meerdere cadeautjes voor € 5,-.
Je maakt een surprise, hierin doe je de cadeautjes (als je geld over hebt doe je dit ook in de
surprise).
Je schrijft een gedicht van minimaal 8 regels.
Schrijf de naam van degene voor wie het cadeau is duidelijk op de surprise.
De surprises worden donderdag 2 december meegenomen naar school.
Na het uitpakken van de surprise mag je elkaar vertellen van wie jij het lootje had, tot die tijd
blijft dit GEHEIM!

Vrijdag 3 december komen de kinderen, net als anders, vanaf 8.15 uur op school. Ze mogen deze dag
verkleed als Sint of Piet op school komen.
Tekenwedstrijd Lions Club
De Lions Clubs International organiseert dit jaar voor de 35e keer de PEACE POSTER CONTEST (PPC),
de VREDESPOSTERWEDSTRIJD, voor kinderen in de gehele wereld. Een aantal leerlingen van groep 8
hebben hieraan meegedaan.

Deuwli haar tekening is eerste geworden van de klassenwedstrijd en daarnaast is zij ook eerste
geworden van 3 andere scholen uit de gemeente Oostellingwerf. Haar tekening gaat als enige door
naar de district wedstrijd in Zwolle. Dus we wachten weer in spanning af.

Esmée Schouten en Esmée Soet zijn ook in de prijzen gevallen en wel met een 2de en 3de prijs. Alle
kinderen van groep 8 hebben een mooie viltstift gekregen.
Jeugdgemeenteraad groep 8
Vrijdagochtend 26 november wordt er een jeugdgemeenteraadsvergadering met leerlingen van
groep 8 van alle basisscholen in de gemeente georganiseerd. Leerlingen gaan onder begeleiding aan
de slag met verschillende elementen uit de politiek en maken zo kennis met het democratische
proces.
Het eindresultaat is een democratisch gekozen plan van de leerlingen, voor al hun leeftijdsgenoten in
de gemeente. Het plan gaat in het echt gerealiseerd worden. Deelnemende leerlingen presenteren
het plan en hun ervaringen tenslotte aan hun klas.
Op vrijdagochtend 19 november, een week voorafgaande aan de jeugdgemeenteraad, is er een
bijeenkomst op het gemeentehuis voor de deelnemende leerlingen. Deze ochtend staat in het teken
van uitleg en het vormen van de eerste ideeën die ze hebben.
Lisa en Nethlini zijn door de leerlingen van groep 8 gekozen om hier namens onze school aan mee te
doen. We wensen beide meiden veel succes en plezier!

We wensen alle kinderen vanavond veel plezier bij het lampion lopen!

