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Donderdag 2 juni 2022

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
JUNI / JULI 2022
Vrijdag 3 juni

Groep 7 Mediatorentraining
Groep 5 Blazersklas

Maandag 6 juni

2e Pinksterdag; school dicht

Dinsdag 7 juni

Begin Toetsweken Cito LOVS groep 3 t/m 7

Woensdag 8 juni

Groep 8 filmen proefkolonie

Donderdag 9 juni

Groep 3 kunstenaar in de klas

Vrijdag 10 juni
Donderdag 16 juni

Einde inschrijving rapportgesprekken
Groep 5 laatste keer Blazersklas
Volgende info met bijdrage groep 6

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

Woensdag 22 juni

Rapport mee.
Juf Anita afwezig ivm directieoverleg
Groep 8 Kennismakingsavond Stellingwerfcollege
14.00-14.30 uur Voorverkoop strippenkaart Fancy Fair

Donderdag 23 juni

Vrijdag 24 juni

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 en groep 7

Maandag 27 juni

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

Dinsdag 28 juni

Groep 8 schoolkamp. Meester Nico en juf Anita afwezig.
Meester Jeffrey in groep 2
Groep 8 schoolkamp. Juf Anita afwezig

Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni

Vrijdag 1 juli

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

Generale repetitie musical groep 8

Woensdag 6 juli

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
Viering laatste schooldag 2021-2022

Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli

Jarigen:
De komende periode zijn jarig:
04-06 Silvan
groep 4
12-06 Haylee
groep 4
Sofie
groep 7

Opruimen en uitzwaaien
12.00 uur VAKANTIE VOOR GROEP 1 T/M 8

13-06 Jesse
14-06 Dalishia

groep 7
groep 2

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Juf Hinke Jelsma heeft na 40 jaar werkzaam te zijn geweest voor het onderwijs besloten te stoppen
als muziek-juf bij Comprix. We willen dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan en verrassen
haar dinsdag 21 juni tussen 12.30 en 14.15 uur met een muzikale traktatie door de kinderen.
Groep 8 gaat dinsdag 28 t/m donderdag 29 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.
Vrijdag 1 juli organiseert de oudervereniging van 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!
Bij deze info zit een flyer met meer informatie over de Fancy Fair. Lees deze goed!
De kinderen van groep 3 hebben gisteren een boek meegekregen naar huis. Dit boek ( Het lammetje
dat een varken is) is geschreven door Pim Lammers en door Johan Veenstra in het Stellingwerfs
vertaald. Beide versies zijn aan de kinderen voorgelezen. De Stellingwerfse versie van het boek is
voor alle leerlingen van groep 3 in de Stellingwerven beschikbaar gesteld door de Stellingwarver
Schrieversronte en we hopen dat het veel (voor)gelezen wordt!
Regiofinales schoolvoetbal
Woensdag 18 mei speelde het meisjesteam van groep 5/6 en 7/8 de tweede ronde van het
voetbaltoernooi in Drachten. Ze hadden mooi weer, veel zin en een enthousiaste coaches.
De meiden van groep 5/6 zijn op de tweede plaats geëindigd!
Gefeliciteerd en Andrea hartstikke bedankt voor je inzet, je hebt ze super gecoacht!

Woensdag 1 juni
Woensdag 1 juni was een sportieve dag . Zowel het schoolkorfbaltoernooi voor de kinderen van
groep 3 t/m 8 als de Rode Loper Run voor alle kinderen van de basisschool werd georganiseerd.
Met 9 teams deden we mee aan het schoolkorfbaltoernooi. Er liepen 31 kinderen namens onze
school de Rode Loper Run.
Het weer werkte niet mee, maar dat mocht de pret niet drukken.
Er werd fanatiek gekorfbald en hardgelopen en voor onze school leverde dat de volgende winnaars
op bij het schoolkorfbaltoernooi:
•
•

Boekhorst 9: Fayenna, Silvan, Zoë T, N`gaiylah, Hanneke, Aiden.
Coach Gea (moeder Silvan).
Boekhorst 3: Timo, Romano, Liv, Mieke, Nethlini, Liphania.
Coach Judith (moeder Liv).

Bij de Rode Loper Run kregen de volgende kinderen een extra medaille:
•
•
•
•

Gael:
Silvan:
Kenan;
Mieke;

jongens groep 2;
jongens groep 4;
jongens groep 7;
meisjes groep 8;

2e prijs
1e prijs
2e prijs
3e prijs

Van harte gefeliciteerd allemaal!!
Donderdagochtend hebben we alle prijswinnaars met z`n allen in het zonnetje gezet.
Alle kinderen, coaches en supporters bedankt voor een geslaagde dag.
Rapportgesprekken
T/m vrijdag 10 juni kunt u zich inschrijven voor de rapportgesprekken voor de kinderen van groep 1
t/m 7 via ons ouderportaal. Voor de kinderen en ouders van groep 8 zijn er geen
rapportgesprekken.
Deze gesprekken staan gepland op donderdag 23 en maandag 27 juni tussen 14.45 en 17.15 uur OP
SCHOOL. U kunt dan zelf een dag en tijdstip uitkiezen die het beste past.
De kinderen van groep 3 t/m 7 worden verwacht bij dit gesprek met de leerkracht(en).
Bij vragen over het inschrijven of het inloggen op het ouderportaal kunt u zich wenden tot de
leerkracht(en) van uw kind(eren) of de directie.

