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Donderdag 20 augustus 2020

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
AUGUSTUS/SEPTEMBER 2020
Maandag 24 augustus

MR vergadering
Luizencontrole (ovb)

Woensdag 26 augustus

Start muzieklessen

Donderdag 27 augustus

Start HVO lessen groep 7/8

Woensdag 2 september

Wieletjesdag

Donderdag 3 september

Volgende info met bijdrage groep 1

Jarigen
21-08 Daan
24-08 Marc
Methugana
26-08 Aukje
30-08 Xavian
Djari

groep 6
groep 8
groep 8
groep 3
groep 4
groep 4

01-09 Nora groep 6
02-09 Norah groep 4

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
WIJ ZIJN WEER BEGONNEN!
Wat was het fijn om alle kinderen maandag weer op school te mogen begroeten. Door de Corona
maatregelen is persoonlijk contact met ouders/verzorgers in school nog niet toegestaan, maar via
het hek, de telefoon of de mail is contact mogelijk.
Daarnaast worden er van de 1e schoolweek foto`s gemaakt en ontvangt u volgende week woensdag
een mail met daarin een impressie van de start van het schooljaar. Op deze manier geven wij u een
inkijk in de klassen.
Infokalender
Vandaag ontvangt u de infokalender 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.
De kalender heeft een nieuwe lay-out en uiterlijk en we hopen dat alle ouders deze op
gaat 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.
Op de kalender staan de informatieavonden van de groepen en de startgesprekken; deze gaan NIET
door op school, omdat wij met de huidige maatregelen onmogelijk de 1,5 meter voor iedereen
kunnen garanderen.

Dit gaan we organiseren op woensdag 9 september, maandag 14 september of donderdag 17
september via Google Meet of via de telefoon, u kunt kiezen waar uw voorkeur naar uit gaat.
Daarvoor stuurt u uiterlijk woensdag 2 september een mail de leerkracht(en) van uw kind(eren)
waarin u aangeeft:
• Voorkeur dag ( 09-09/ 14-09 of 17-09)
• Voorkeur tijdstip ( tussen 15.00 en 17.00 uur of tussen 18.00 en 20.00 uur)
• Online gesprek of telefonisch
De e-mail adressen van de leerkrachten staan op de infokalender.
We verwachten dat alle ouders intekenen voor een startgesprek. Na 2 september delen wij ouders
die zich niet hebben opgegeven zelf in.
Leerling administratie
Daarnaast ben ik druk bezig met het bijwerken van ons leerling administratiesysteem.
Daarom krijgt elk gezin vandaag een formulier mee waarop telefoonnummers en e-mail adressen
moeten worden geschreven zodat deze weer up-to-date zijn. ( Zit ook in de tas van het oudste kind)
Website
De website van school www.obsboekhorst.nl is aangepast.
Folders uitgeverijen
De kinderen krijgen deze 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).
Wieletjesdag
Samen met In de Kring hebben we afgesproken dat elke eerste woensdag van de maand
WIELETJESDAG voor kleine wieletjes is, mits deze dag op een schooldag valt. De eerstvolgende
WIELETJESDAG is woensdag 2 september.
Luizencontrole
Maandag 24 augustus gaat het luizenopsporingsteam weer aan de slag, mits er voldoende ouders
zijn. Wilt u hiermee rekening houden, door geen al te ingewikkelde vlechten en gel in het haar te
doen.
De 1e week zit er al weer bijna op.
Het Boekhorst team wenst iedereen een heel fijn schooljaar toe!
Zonnebloemchallenge
Bedankt voor alle leuke foto`s van de zonnebloemchallenge die ik heb ontvangen, deze zullen
geplaatst worden op de website van onze school.
Als kinderen mee willen dingen naar de titel "Hoogste Boekhorst zonnebloem" dan ontvang ik graag
een foto van de zonnebloem met daarop het bewijs van de lengte middels een rolmaat o.i.d. naast
de bloem. U kunt nog foto`s insturen t/m vrijdag 28 augustus naar directie@obsboekhorst.nl .

