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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
SEPTEMBER 2022
Donderdag 15 september

Volgende info met bijdrage groep 1
Leesgesprekken groep 6
Startgesprekken II

Vrijdag 16 september

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
18.45 uur Algemene ledenvergadering OV
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
13.30 uur 1e vergadering leerlingenraad

Van de directie
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 om 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.
Week tegen pesten
Van maandag 26 t/m vrijdag 30 september besteden wij op school aandacht aan de Week tegen
pesten.
Het motto van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje, moet kunnen toch?!’.
Grapje! Moet toch kunnen?! brengt het gesprek op gang over plezier, veiligheid, grenzen,
weerbaarheid, maar ook over verschillende meningen en opvattingen: Is iets grappig of
grensoverschrijdend? En wie bepaalt dat eigenlijk? Een simpel antwoord is er niet altijd, maar
kinderen in een veilige setting laten oefenen geeft ze belangrijke vaardigheden mee voor hun
toekomst. Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten, maken we een goede start in het nieuwe
schooljaar waarin wij met elkaar zorgen voor een fijne en veilige school.

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)
Stagiaires
Ook dit schooljaar zijn er weer diverse stagiaires van de PABO of de opleiding tot onderwijsassistent
die bij ons stage lopen:
* Roos Ploeg zit in PABO 4 en loopt stage in groep 2 op dinsdag en woensdag. Vanaf januari begint
haar LIO (Leraar in opleiding) en is ze op maandag t/m woensdag in groep 2.
* Ylja van der Leij is 2e jaars student onderwijsassistent en loopt op maandag en dinsdag stage in
groep 1.
* Dunya de Jong, 2e jaars PABO is deze week begonnen met stagelopen op dinsdag en woensdag in
groep 4.
* Nina van der Veen doet de PABO/ALO opleiding, is 2e jaars en loopt op maandag en woensdag
stage in groep 6.
We wensen alle stagiaires een plezierige, maar ok een leerzame tijd op onze school toe.
Koptelefoon/oortjes
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. We merken dat nog
niet alle kinderen oortjes of een koptelefoon op school hebben. 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.
E-mailadressen leekrachten
De e-mail adressenlijst op de infokalender was niet helemaal volledig, daarom een update van de lijst
e-mail adressen per groep:
Groep 1:
Groep 2:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

Sandra Naaijer sandra.naaijer@comprix.nl ( maandag t/m vrijdag)
Roos Ploeg roos.ploeg@comprix.nl ( dinsdag en woensdag)
Nico Regtop nico.regtop@comprix.nl (donderdag en vrijdag)
Alissa de jager alissa.dejager@comprix.nl (maandag en dinsdag)
Esther Dijkstra- Hoogenberg esther.dijkstra@comprix.nl (woensdag t/m vrijdag)
Carola Dijkstra carola.dijkstra@comprix.nl ( maandag t/m woensdag)
Alissa de jager alissa.dejager@comprix.nl (donderdag en vrijdag)
Lisette Ziel lisette.ziel@comprix.nl ( maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Ingrid Post-Duin ib.boekhorst@comprix.nl (woensdag)
Albertina Spijkers albertina.spijkers@comprix.nl ( maandag t/m vrijdag)
Desy Douwsma desy.douwsma@comprix.nl ( maandag t/m vrijdag)
Erwin Zijlstra erwin.zijlstra@comprix.nl ( maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Nico Regtop nico.regtop@comprix.nl (woensdag)

Culturele uitstapjes
* Donderdag 22 september gaan de groepen 3,4 en 5 naar de voorstelling “De wraak van Lorre” in
Oldeberkoop. In het kader van de muziekimpuls en als voorbereiding op de kinderboekenweek gaan
wij hier met de kinderen van de middenbouw naartoe. In deze voorstelling duizelt het je van alle
papegaaien, operamuziek en wervelende klanken van de blaasinstrumenten. Een spannend,
knotsgek verhaal wat door verteller Benjamin Murck helemaal tot leven gewekt wordt.

Tosca Menten schreef het boek waar dit verhaal op gebaseerd is, en het ensemble maakte er een
eigenzinnige versie van vol theatrale en interactieve elementen. Ook de kinderen zelf zullen aan het
zingen gezet worden!
* Woensdag 28 september starten de danslessen voor groep 4 bij Clarette en Leon. Deze 6 lessen zijn
in het kader van de muziekimpuls en zijn telkens op woensdag van 13.30-14.15 uur en eindigen op 16
november.
Draaiboek COVID
Vlak voor de zomervakantie hebben we gehoord dat scholen zich op covid-19 moeten voorbereiden
door het opstellen van draaiboeken. Deze draaiboeken moeten uiterlijk 1 oktober worden
voorgelegd aan de MR.
Het doel van de draaiboeken is duidelijkheid en voorspelbaarheid. Wij gaan in het draaiboek uit van
de regels en afspraken zoals we deze in vorige periodes met COVID hebben besloten.
Zodra het draaiboek is vastgesteld door team en MR zal deze gepubliceerd worden in het
ouderportaal.
Maar natuurlijk hopen we vooral dat het draaiboek niet nodig zal zijn!
Algemene ledenvergadering oudervereniging.
Beste ouders/verzorgers,
Wegens een wijziging in de wet- en regelgeving liepen wij tegen wat problemen aan binnen de
organisatie van de oudervereniging. Zowel qua AVG als qua financiële eindverantwoordelijk wordt
het erg lastig voor ons als oudervereniging om de activiteiten op de officieel toegestane manier uit te
voeren. Vanuit Comprix is het advies gekomen om de oudervereniging op te heffen. Hiervoor hebben
we toestemming nodig van onze leden. Dat zijn de ouders/verzorgers van alle leerlingen op onze
school.
Wij willen per 01-10-2022 de oudervereniging opheffen en verder gaan als een activiteitencommissie
(onder de paraplu van school, dus geen op zichzelf staande vereniging). Qua activiteiten voor de
kinderen heeft dit geen gevolgen. Wij blijven die met alle plezier organiseren en uitvoeren.
De financiële verantwoordelijkheid wordt ondergebracht bij de MR, maar school gaat over het
beheer en verstuurt de verzoeken tot betaling.
Wij hebben voor het uitschrijven van onze vereniging toestemming nodig van onze leden. Dit doen
wij middels een stemming. Deze staat gepland op donderdag 22 september om 18.45 uur op school,
voorafgaand aan de MR vergadering.
U bent van harte welkom in het lokaal van groep 5. Als u niet aanwezig bent gaan wij er vanuit dat u
instemt met ons plan. Er is verder geen programma deze avond, het gaat puur om het uitbrengen
van uw stem.
Hartelijke groet namens de OV.

