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Donderdag 23 september 2021

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
SEPTEMBER/OKTOBER 2021
Vrijdag 24 september

13.30 uur 1e vergadering leerlingenraad

Maandag 27 augustus

Groep 6/7/8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam
Juf Anita afwezig
Start WEEK TEGEN PESTEN
Groep 3/4/5 Voorstelling “De nieuwe kleren van de keizer” in
Oldeberkoop
Groep 4 dansles Clarette en Leon
Juf Ingrid P `s middags IB overleg

Dinsdag 28 september
Woensdag 29 september
Vrijdag 1 oktober

Afsluiting Gouden Weken en Week tegen pesten

Maandag 4 oktober

Leesgesprekken groep 6

Woensdag 6 oktober

Wieletjesdag
Opening Kinderboekenweek
Groep 4 dansles Clarette en Leon
Volgende info met bijdrage groep 3
Bibliotheekbezoek groep 4
Inloop Informatieavond op school 18.00-19.00 uur

Donderdag 7 oktober

Jarigen
25-09 Julian
groep 4
28-09 Esey
groep 4
01-10 Douwe
groep 4
04-10 Rosalie
groep 6
Aimee
groep 7
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Quarantaine na Corona besmetting
Vorige week maakte het kabinet onder andere bekend dat bij een Coronabesmetting op een
basisschool niet de hele klas meer in quarantaine hoeft. Wat deze lijn betekent voor de Comprix
scholen staat in de brief van het bestuur welke aan deze info is toegevoegd.
Week tegen pesten
Van maandag 27 t/m vrijdag 1 oktober besteden wij op school aandacht aan de Week tegen pesten.
Het motto van de Week Tegen Pesten 2021 is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’.
Samen zorgen voor een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom
voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij! 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.

Culturele activiteiten
Gelukkig mogen ze weer! Culturele uitstapjes. De komende weken staan er verschillende excursies
op het programma:
* Maandag 27 september gaan de leerlingen van groep 6/7 en 8 met juf Albertina, juf Desy, juf Alice
en juf Anita met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam.
Aangekomen in het museum zullen we meedoen aan het programma 'Proef de geschiedenis':
In een museum mag je nooit ergens aankomen... behalve tijdens deze kennismaking met het
dagelijkse leven uit de Gouden Eeuw. Tijdens de actieve rondleiding worden alle zintuigen van de
leerlingen aangesproken. De leerlingen proeven specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van
Rembrandt, voelen hoe zacht de jurken van rijke dames waren en ontdekken de geluiden van de
Nachtwacht.
* Dinsdag 28 september gaan de groepen 3/4 en 5 naar de voorstelling “De nieuwe kleren van de
keizer” in Oldeberkoop. In het kader van de muziekimpuls gaan wij hier met de kinderen van de
middenbouw naartoe. De kracht van de voorstelling is dat kinderen op een speelse manier kennis
maken met klassieke muziek. En dat ze met eigen ogen kunnen zien dat je met weinig middelen en
een vleugje fantasie hele werelden tot leven kunt brengen.
We zoeken nog chauffeurs om de kinderen naar de voorstelling te brengen en op te halen. Hierover
heeft u een mail gehad van de leerkracht(en) van uw kind(eren).
* Woensdag 29 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 10
november.
Ouderportaal
Denkt u nog even aan het aanmelden bij het ouderportaal? Nog niet alle ouders hebben de
verstuurde link geactiveerd. Inmiddels is deze link verlopen, ouders die zich nog niet hebben
aangemeld krijgen VANDAAG een nieuwe activiatielink via de mail.(let op: deze is 48 uur geldig!)
Op ons ouderportaal kunnen leerkrachten foto`s en berichten posten alleen voor hun eigen groep,
zodat alleen de ouders van deze groep de foto`s en berichten ontvangen.
De foto`s blijven ook nog steeds geplaatst worden op onze website achter een wachtwoord.
Via uw telefoon krijgt u toegang tot het ouderportaal waar foto`s en berichten in een afgeschermde
omgeving te vinden zijn.
Kinderboekenweek
Ieder jaar besteden wij tijdens de Kinderboekenweek extra aandacht aan lezen en vooral de
leesmotivatie. Dit jaar is de Kinderboekenweek van 6 t/m 17 oktober en staat in het teken van
Worden wat je wil waarbij alle kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen
dromen over later.
Op woensdag 6 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend door Mariska Smits, onze
leesconsulent van de bibliotheek.
Als afsluiting van de Kinderboekenweek organiseren we, net als voorgaande jaren, een
Voorleeswedstrijd met alle kinderen van groep 3 t/m 8. Per groep kunnen kinderen meedoen aan de
voorronde, in iedere groep wordt een groepswinnaar gekozen. Alle groepswinnaars mogen op
donderdag 14 oktober voorlezen aan alle kinderen van groep 3 t/m 8 en zullen beoordeeld worden
door een echte jury. De uiteindelijke winnaar van groep 7 en 8 mag door naar de volgende ronde in
de bibliotheek in Oosterwolde.
Aangezien we in de Kinderboekenweek extra aandacht besteden aan het lezen en aan kinderboeken
is het leuk om dit thuis ook eens te doen. Misschien is dit wel het moment bij uitstek om eens te
kijken wat voor boeken u allemaal in huis hebt en te bedenken of deze nog wel gelezen worden.
Tijdens de Voorleesdagen (26 jan. t/m 5 febr. 2022) organiseren wij namelijk samen met CBS In de
Kring een boekenruilbeurs. Uw kind kan dan de boeken die hij/zij zelf niet meer wil houden ruilen

met andere kinderen. Op die manier kunnen alle kinderen op een eenvoudige manier weer aan
"nieuwe" leesboeken komen.
Spaar mee voor onze schoolbieb!
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen is een
feestje, Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de
schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.
Zo werkt het:
* Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever
het bonnetje in op school.
* De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van
alle ingeleverde bonnen.
* Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek.
* Hoe meer bonnen, hoe meer boeken.
Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of
meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.
Nieuwe rekenmethode
Dit schooljaar is onze school gestart met een nieuwe rekenmethode voor de groepen 3 t/m 8; GETAL
& RUIMTE JUNIOR. Hieronder informeren wij u daarom graag over deze methode:
Getal & Ruimte Junior is dé nieuwste rekenmethode van Noordhoff. De methode sluit aan op Getal &
Ruimte, de wiskundemethode die ook op het Stellingwerf College wordt gebruikt.
Aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis van deze methode, dit zijn de voorwaarden
voor effectief rekenonderwijs. Per week werken de kinderen aan één onderwerp met vaste
rekenstrategieën (manieren om dingen uit te rekenen).
Er is iedere dag instructie en de kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen (met ‘kale’ sommen)
naar toepassen in context (de zogenaamde ‘verhaaltjessommen’).
De methode werkt met duidelijke, altijd werkende rekenstrategieën. In de methode wordt er uitleg
gegeven door middel van animaties, ook wordt er gebruik gemaakt van “test jezelf” (om zelf te
ontdekken wat je nog verder wilt oefenen voor de toets) en feedback op maat.
Meer weten? Op de website www.getalenruimtejunior.nl leest u meer over de methode.
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN.
Het is weer zover, je kunt je bijna inschrijven voor de naschoolse activiteiten
Vanaf dit jaar kun jij je online aanmelden voor de naschoolse activiteiten. Het is anders dan je
gewend bent, want we nemen afscheid van de papieren boekjes. We zijn al druk bezig met het vullen
van de website www.scala4kids.nl . Hier komen alle naschoolse activiteiten op te staan. Op deze site
kun je eenvoudig de activiteiten voor de eigen school bekijken, je aanmelden en betalen. Maar ook
kun je een overzicht zien van alle andere activiteiten die Scala organiseert in de gemeente
Ooststellingwerf. De kinderen krijgen binnenkort een flyer mee met extra informatie. Ook staat
hierop wanneer de inschrijving en de activiteiten starten.
Mocht het digitaal inschrijven of de betaling van de activiteiten lastig zijn neem dan even contact op
met: Margreet Plazier, mplazier@scala-welzijn.nl/ 0612695984.

Nieuwsbrief bibliotheek
www.bzof.nl/educatie Voor actuele nieuwtjes en leuke tips!
Lidmaatschap tot 18 jaar gratis
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: lezen is belangrijk voor de
taalontwikkeling van uw kind. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden
van de bibliotheek! Bovendien is de bibliotheek al een paar jaar Boetevrij!
Dit betekent dat het niet erg is de boeken iets later in te leveren dan eigenlijk
de bedoeling was.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderboekenweek: Worden wat je wil
Van 6 tot 16 oktober vindt weer de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats.

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of
juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar
het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na
wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een
bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke
bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je
alles worden wat je wil en alvast dromen over later!
Bette Westera schrijft het
kinderboekenweekgeschenk
voor de 67ste
Kinderboekenweek en Mark
Janssen maakt het
Prentenboek van de
Kinderboekenweek.
Het Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau gedaan door de boekwinkel tijdens de
Kinderboekenweek bij aankoop van ten minste € 12,50 aan kinderboeken. Het prentenboek
is tijdens de Kinderboekenweek te koop voor € 7,25.

Zoals elk jaar worden de leerlingen van groep 4 uitgenodigd voor een programma in de
bibliotheek.
In de bibliotheek vind je veel leuke boeken rondom het thema, maar ook andere.
Kom eens op bezoek met je kind.
Buurtsport
In de bijlage vinden jullie de oktober update van Buurtsport voor ouders/verzorgers. Daarnaast is ook
de NSA (Sporten in de maand oktober) flyer meegestuurd.

