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Donderdag 16 juni 2022

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
JUNI / JULI 2022
Vrijdag 17 juni

MARGEDAG; KINDEREN VRIJ

Maandag 20 juni

MARGEDAG; KINDEREN VRIJ

Dinsdag 21 juni

12.30-14.15 uur Afscheid juf Hinke ( muziekjuf)
14.00-14.30 uur Voorverkoop strippenkaart Fancy Fair
Rapport mee.
Juf Anita afwezig i.v.m. directieoverleg
Groep 8 Kennismakingsavond Stellingwerfcollege
14.00-14.30 uur Voorverkoop strippenkaart Fancy Fair

Woensdag 22 juni

Donderdag 23 juni

Vrijdag 24 juni
Maandag 27 juni
Dinsdag 28 juni
Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni

Vrijdag 1 juli

13.30 uur Vergadering leerlingenraad
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
14.00-14.30 uur Voorverkoop strippenkaart Fancy Fair
Schoolreis groep 4/5/6 Dinoland
Schoolreis groep 7 Wildlands
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Vergadering leerlingenraad
Groep 8 schoolkamp. Meester Nico en juf Anita afwezig.
Meester Jeffrey in groep 2
Groep 8 schoolkamp. Juf Anita afwezig
Ondersteuningsteam op school
Groep 8 schoolkamp. Meester Nico en juf Anita afwezig
Meester Ger in groep 2
Volgende info met bijdrage groep 7
14.00-17.00 uur FANCY FAIR
Zie meegestuurde flyers of het ouderportaal

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”.

Vrijdag 8 juli

Juf Alice en juf Anita vieren hun verjaardag met groep 8

Dinsdag 12 juli

Proeve van bekwaamheid groep 8
14.30 uur Groep 8 neemt afscheid van het Boekhorstteam

Donderdag 14 juli

Viering laatste schooldag 2021-2022
Laatste info van dit schooljaar met bijdrage groep 8

Vrijdag 15 juli

Opruimen en uitzwaaien

12.00 uur VAKANTIE VOOR GROEP 1 T/M 8
Jarigen:
De komende periode zijn jarig:
18-06 Nina
groep 6
28-06 Esmay B
groep 8
Allebei alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
De groepen 4/5/6/7 gaan vrijdag 24 juni op schoolreis.
Informatie over schoolreis kunt u vanaf volgende week vinden in het ouderportaal.
Groep 8 gaat dinsdag 28 t/m donderdag 30 juni op schoolkamp in Bakkeveen. Juf Alice, meester Nico
en juf Anita gaan mee als begeleiders en zijn deze dagen dus niet aanwezig op school.
Meester Jeffrey (dinsdag) en meester Ger (woensdag en donderdag) vervangen meester Nico in
groep 2.
Wellicht heeft u ons nieuwe bankje gezien op het plein.
De opa van Jannie uit groep 2 heeft deze voor ons gemaakt. Hiervoor onze hartelijke dank!
Het bankje is zeker met dit mooie weer een groot succes!

Oudertevredenheidspeiling
Tijdens de rapportgesprekken van donderdag 23 en maandag 27 juni is juf Anita op school om ouders
te begeleiden bij het invullen van de oudertevredenheidspeiling. Dit kan op een chromebook, vooraf
aan het oudergesprek, tijdens het wachten of na afloop van het oudergesprek en neemt ongeveer 510 minuten in beslag.
Om een representatief beeld te krijgen is het wenselijk dat zoveel mogelijk ouders de
oudertevredenheidspeling invullen.

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 voorverkoop van deze strippenkaarten zal zijn op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 juni
van 14.00-14.30 uur op schoolplein.
Er zijn strippenkaarten van € 3,00 (5 strippen) en van € 5,00 (10 strippen).
LET OP: Strippenkaarten contact betalen!
Voor de Fancy fair op 1 juli doet de oudervereniging nogmaals een oproep aan alle
ouders/verzorgers. Om er een geslaagde middag van te maken is alle hulp welkom. Voor het Rad van
avontuur is de OV nog op zoek naar prijsjes. Heeft u zelf, iemand in uw familie, vriendenkring of
mogelijk heeft uw werkgever een prijsje die u beschikbaar wilt stellen dan houden wij ons
aanbevolen.
De prijsjes kunnen ingeleverd worden op school bij de leerkracht. (Inleveren uiterlijk 27 juni)
Bij deze info zit een reminder van de OV met informatie over de Fancy Fair.
Mediatoren
Vrijdag 3 juni hebben alle kinderen van groep 7 na 3 mediatorentrainingen hun diploma gehaald.
Iedereen heeft zich goed ingezet tijdens de training. Vanaf dinsdag 21 juni gaan de kinderen van
groep 7 als mediator helpen om eventuele conflicten op het plein op te lossen.

