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Donderdag 21 april 2022

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
APRIL 2022
Vrijdag 22 april

KONINGSONTBIJT + KONINGSSPELEN
BORD/BEKER/BESTEK mee naar school (gr.3 t/m 8)
12.00 uur Groep 1 t/m 8 vrij!

Dinsdag 26 april

Groep 2 excursie naar de boerderij

Woensdag 27 april

KONINGSDAG; SCHOOL DICHT

Vrijdag 29 april
Zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei

Laatste keer schoolzwemmen groep 2/3
Vergadering leerlingenraad
MEIVAKANTIE; SCHOOL DICHT

Maandag 9 mei

Weer naar school

Woensdag 11 mei

Groep 6 naar de boerderij

Donderdag 12 mei

Volgende info
Groep 5 excursie Nijeberkoop
Groep 2 excursie Fochtelooerveen
Groep 5 blazersklas
Groep 1 en 2 excursie Appelscha
Groep 2 dansdocent op school
Mediatorentraining groep 7

Vrijdag 13 mei

Jarigen:
De komende periode zijn jarig:
24-04 Noa-Lynn
groep 5
27-04 Devin
groep 3
28-04 Niek
groep 5
10-05 Eliah

groep 1

Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Ouderportaal
Lukt het niet om in te loggen, trek dan even aan de bel bij meester Nico of bij juf Anita.
Via het ouderportaal kunt u de foto`s bekijken van activiteiten zoals de voorjaarslunch en de grote
rekendag. Allebei zeer geslaagde activiteiten die vorige week plaats vonden.
Meivakantie
DE MEIVAKANTIE IS DIT JAAR 1 WEEK! DE KINDEREN ZIJN VRIJ VAN 30 APRIL T/M 8 MEI!!!!!!
Dit in tegenstelling tot wat op de infokalender staat.

Koningsontbijt en Koningsspelen
Vrijdag 22 april zijn de koningsspelen voor de kinderen van groep 1 t/m 8.
Dit zal een spelletjescircuit zijn in en rond de school.
▪ We beginnen rond 8.30 uur met een gezamenlijk ontbijt. De kinderen mogen dus voor deze ene keer
zonder ontbijt naar school komen!
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 moeten hiervoor een bord, beker en bestek meenemen. Voor de
kinderen van groep 1 en 2 verzorgen de leerkrachten dit.
▪ Alle kinderen nemen voor in de ochtendpauze eten en drinken mee. Het is een sportdag, dus houdt het
wel gezond. Een extra flesje water is altijd goed.
▪ De kinderen worden verwacht in sportkleding (met een oranje tintje) met gewone sportschoenen
zonder noppen!
▪ De Koningsspelen zijn om 12 uur afgelopen. ALLE KINDEREN ZIJN DAARNA VRIJ!
Allemaal veel sportplezier gewenst!
Bericht van juf Alice
Hallo ouders en verzorgers en leerlingen van Obs Boekhorst.
15 juli is de laatste schooldag en dat is dan gelijk ook mijn laatste werkdag in groep 8. Mijn man
Almer en ik gaan een nieuw avontuur aan in Midden-Portugal.
De plaats waar wij voor een langere periode zullen gaan verblijven heet: Valhelhas. Valhelhas ligt in
het Serra de Estrella gebergte en kent warme zomers en koele winters.
Het afgelopen jaar hebben wij Portugese les gevolgd en ik kan je wel vertellen, het is niet een
gemakkelijke taal. Maar we kunnen ons nu al wel een beetje verstaanbaar maken.
Wanneer je een andere stap in je leven maakt, houdt het ook in dat
je dingen achter laat. Ik heb een prachtige tijd gehad op Obs
Boekhorst en ik kan er dan ook met een goed gevoel op terug kijken.
En we gaan er de komende maanden ook nog een super leuke tijd
van maken!
Ouders en kinderen: Bedankt voor het vertrouwen en het gaat jullie
goed.
Até logo,
Juf Alice

Formatie schooljaar 2022-2023
Ondertussen zijn wij druk bezig om de formatie van het nieuwe schooljaar vorm te geven.
Door het vertrek van juf Alice ontstaat er GEEN vacature ruimte omdat wij door een licht dalend
leerlingaantal formatie moeten inleveren.
Samen met het team, het stafbureau Comprix en de MR bekijken we hoe we de organisatie voor
volgend schooljaar het beste neer kunnen zetten voor onze leerlingen.
Zodra we deze definitief hebben zullen we hierover communiceren.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is langs geweest om foto`s te maken. Over hoe het nu verder gaat staat er een
brief in het ouderportaal (en zit als bijlage bij deze info).
Vandaag hebben de kinderen een kaartje meegekregen over hoe het bestellen in z`n werk gaat.

Schoolreizen
De schoolreizen voor groep 1 t/m 8 zijn geboekt!
Hieronder staan de verschillende bestemmingen en de kosten.

Datum
Donderdag
19 mei
Vrijdag 24 juni

Groepen
groep 1 t/m 3

Vrijdag 24 juni

groep 7

Di t/m do 28-29-30 juni

groep 8

groep 4,5,6

Waarheen
Sanjes safari
Veenwouden
Dinoland
Zwolle
Wildlands
Emmen
Bakkeveen
Meerdaags kamp,
op de fiets

Kosten
€ 22.€ 26,€ 28,€ 50,-

We verzoeken u het bedrag van uw zoon(s)/dochter(s), zoals hierboven vermeld, binnen 14 dagen
over te maken op rekeningnummer NL41RABO0349 9108 12 op naam van Oudervereniging obs
Boekhorst
o.v.v. naam (en) en groep(en) van uw zoon(s)/dochter(s).
De betaling van schoolreisgeld is noodzakelijk omdat de school noch de oudervereniging in staat zijn
om dit aan te vullen.
Ouders/verzorgers met betaalproblemen kunnen contact opnemen met juf Anita.
Groep 5 Blazersklas
Het mag weer, de blazersklas! De kinderen van groep 5 van de basisscholen en
een VSO groep van de Meester Duisterhoutschool leren een instrument te
bespelen o.l.v. muziekdocenten van Kunst & COO.
Deze komen 13 mei, 30 mei, 3 juni en 10 juni op vrijdagmiddag onder schooltijd
lesgeven, dat heet een blazersklas.
We wensen de kinderen van groep 5 hierbij veel plezier, want samen muziek
maken is leuk!

Mediatorentraining groep 7
De kinderen van groep 7 zullen na de meivakantie opgeleid worden tot mediator door juf Desy en juf
Anita. Alle kinderen zullen worden opgeleid tot mediator, daarna zullen de kinderen van groep 7 de
taak als mediator overnemen van de kinderen uit groep 8.
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij
conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en zo nemen de kinderen zelf de
verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.
Dit noemen we 'peer mediation'. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat
kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school.

