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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
OKTOBER/NOVEMBER 2021
Vrijdag 29 oktober

Start schoolzwemmen groep 2 en 3

Maandag 1 november

Groep 7 naar de bibliotheek

Dinsdag 2 november

Groep 2 t/m 8 bord, beker, bestek en bakje mee naar school

Woensdag 3 november

Schoolontbijt
Wieletjesdag
Groep 4 dansles Clarette en Leon
MR vergadering

Donderdag 4 november

Juf Anita afwezig; studiedag
Groep 7 excursie Vlechtmuseum Noordwolde

Maandag 8 november

Groep 8 Dbos activiteit “Nederland leest junior”

Woensdag 10 november

Groep 4 dansles Clarette en Leon

Donderdag 11 november

Volgende info met bijdrage groep 4
Sint Maarten

Jarigen
29-10 Gaël
Emma
Sarah
2-11 Sem
5-11 Nikisha

groep 2
groep 8
groep 8
groep 2
groep 4

8-11 Djaycee
10-11 Timo
11-11 Ruben
Djamaira

groep 7
groep 7
groep 4
groep 5

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Na een week herfstvakantie, met ook echt herfstweer, zijn we weer lekker begonnen aan een nieuwe
periode. De dagen worden korter, tijd om de school weer gezellig te maken.
De versiercommissie heeft de school in herfstsferen gebracht, dat ziet er sfeervol uit. Anja, Petra en
Wietske bedankt hiervoor!
In de lokalen van groep 1 en 2 zijn 2 touchscreens geplaatst waarmee de leerkracht en de kinderen
kunnen werken. Dit gaf dinsdagochtend een beetje geluidsoverlast maar we zijn blij met het
eindresultaat.
De trap bij de kleuters naar boven heeft meester Hans dicht gemaakt zodat het zand niet van de trap
op de kapstok bij de kleuters valt en alles niet zo vies wordt. De stootborden worden nog voorzien
van mooie kleurrijke stickers, dat vrolijkt de boel op.
De maanden november en december staan weer bol van de activiteiten van Sint Maarten, Sint en
Kerst, daarnaast geven we natuurlijk ook nog alle dagen onderwijs.

Corona is helaas nog geen verleden tijd, elke dag worden we nog steeds geconfronteerd met
oplopende cijfers, coronabesmettigen, (intern) vervanging regelen voor niet fitte collega`s en de
gevolgen daarvan voor ons onderwijs.
Laten we er met z`n allen mooie weken van maken en vooral; blijf gezond!
Ouderportaal
Bijna alle ouders hebben zich aangemeld voor ons ouderportaal. Dat is super mooi!
De communicatie vanuit school zal steeds meer verlopen via het ouderportaal en niet meer via de
mail, dus is het wenselijk dat ALLE ouders zich aanmelden!
De kalender is gevuld, die zullen we vanaf nu ook zo goed mogelijk bijhouden.
Alle groepen hebben foto`s geplaatst van de afgelopen weken, die staan naast in het ouderportaal
ook op onze website. Die houden we natuurlijk ook nog steeds up to date.
Kinderboekenweek
Tijdens de voorleeswedstrijd hebben we met onze leerlingen meegedaan aan een kleurwedstrijd van
de Bruna.
Naomi en Raffi uit groep 3 hebben hiermee een prijs gewonnen! Deze gaan we natuurlijk ophalen.
Van harte gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs.
Schoolontbijt
Woensdag 3 november organiseert de OV een Schoolontbijt voor alle kinderen van
Obs Boekhorst.
Voor de kinderen staat om half 9 het ontbijtbuffet klaar en zij mogen dus voor deze
ene keer zonder ontbijt naar school komen!
WILT U VOOR DE KINDEREN VAN GROEP 2 T/M 8 OP DINSDAG 2 NOVEMBER BORD,
BEKER BESTEK EN BAKJE (VOORZIEN VAN NAAM) MEEGEVEN NAAR SCHOOL. (Voor de kinderen uit
groep 1 worden de spullen verzorgd door de OV).
Meer informatie over het Schoolontbijt vindt u in de ouderbrief die bij deze info is toegevoegd.
Nieuws van buiten de organisatie
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN.
NSA. Heb jij je al aangemeld?
Aanmelden kan tot 2 dagen voor een activiteit! Ook komen er steeds leuke activiteiten bij!
Schrijf je in voor naschoolse activiteiten voor jouw school op: www.scala4kids.nl
Hoe werkt het?
1.Ga naar www.scala4kids.nl en klik op ‘inloggen‘ en ‘Aanmelden als deelnemer‘.
2.Vul jouw gegevens in en bevestig je aanvraag.
3.Je account is geactiveerd. Je kunt nu inloggen via de button ‘Inloggen’.
4.Kijk bij ‘Overzicht Aanbod ’ welke activiteiten er zijn voor jouw school.
5.Klik op de button ‘Inschrijven’ voor meer informatie over de activiteit.
6.Onderaan de inschrijfpagina kun je je inschrijven en betalen
(Financiële) hulp nodig?
Neem contact op met Margreet Plazier: mplazier@scala-welzijn.nl of 06 - 12 69 59 84
BUURTSPORT
De “Buurtsport update voor ouders en verzorgers” en de flyer “Sporten in de maand november” is
als bijlage bij deze info toegevoegd.

