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Donderdag 10 december 2020

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
DECEMBER 2020/ JANUARI 2021
Vrijdag 11 december

Juf Mieneke cursus; juf Martzen in groep 3
13.30 uur Leerlingenraad

Dinsdag 15 december

Juf Albertina `s middags afwezig; juf Anouk in groep 6

Woensdag 16 december

Bord, beker, bakje en bestek mee naar school voor de kerstmaaltijd
( groep 2 t/m 8)

Donderdag 17 december

Kerstviering 17.30-18.30 uur

Vrijdag 18 december

12.00 uur: VAKANTIE!

Zaterdag 19 december 2020
t/m zondag 3 januari 2021

KERSTVAKANTIE

Maandag 4 januari

1e schooldag van 2021

Woensdag 6 januari
Vrijdag 8 januari

Wieletjesdag
Groep 8 kennismakingsochtend Stellingwerfcollege
Juf Mieneke cursus.

Woensdag 13 januari

Start toetsweken Cito LOVS

Donderdag 14 januari

Volgende info met bijdrage groep 7

Jarigen
De komende weken zijn jarig:
14-12 Marise
groep 8
16-12 Amber
groep 3
Zoë O
groep 3
Julian
groep 5
22-12 Corné
groep 4
Lauren
groep 4
Mieke
groep 7
28-12 Sterre
groep 8

04-01 Hana
05-01 Joyce
Tomek
09-01 Luna
14-01 Lars
Sven
Fayenna

groep 1
groep 5
groep 8
groep 3
groep 8
groep 8
groep 2

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Nog even en dan kunnen we met zijn allen genieten van een welverdiende kerstvakantie. Maar
voordat het zover is, hebben we eerst nog wat leuke kerstactiviteiten op het programma staan. Om u
een kleine impressie te geven van alle kerstactiviteiten, plaatsen we de komende dagen diverse
foto’s op de website van de school.
De school is al helemaal in kerstsfeer; bedankt Wietske, Petra, Anja en Desirée voor het versieren van
de gangen.

De laatste schoolweek van dit kalenderjaar nadert; tijd om de balans op te maken. Een bijzonder jaar
ligt (bijna) achter ons. Vorig jaar rond deze tijd maakten we plannen voor 2020 zonder te weten dat
het totaal anders zou lopen dan we hadden verwacht.
In januari kwamen de eerste berichten van Corona uit China, ver weg en niets meer dan een griepje.
Voordat we het wisten zat ook Nederland in Lock down en moesten wij online onderwijs en
afstandsonderwijs verzorgen. Wat hebben we veel geleerd in deze periode en wat kwam er veel op
ons af.
Vanaf mei gingen we met halve groepen naar school, wat waren we blij de kinderen weer op school
les te mogen geven. We hadden dan wel veel geleerd over afstandsonderwijs maar onderwijs op
locatie is veel fijner!
Het was ook een spannende periode, afstand houden van kinderen, opletten dat niemand verkouden
is en telkens de beslisboom raadplegen of kinderen wel of niet naar school mochten.
In juni ging de school weer voor hele groepen open en konden we het schooljaar met beperkingen
toch afsluiten.
We hadden gehoopt dat alles na de zomervakantie weer normaal zou zijn, maar helaas, we kwamen
in de 2e golf terecht….
Ondertussen zijn we aangekomen bij de zoveelste versie van het Coronaprotocol van Comprix,
bereikte Corona ook onze school en hebben we nog steeds te maken met beperkingen en kinderen
die onderwijs moeten missen vanwege Coronaklachten van familieleden.
De kerstvakantie staat voor de deur, tijdens de persconferentie dinsdag hoorden we waar we ons
aan moeten houden. Het zal dan ook voor iedereen een bijzondere
Kerst zijn.
Laten we hopen dat 2021 ons meer mogelijkheden biedt en dat we
terecht komen in het nieuwe normaal.
Het Boekhorstteam wenst iedereen alvast gezellige Kerstdagen en
een gezond en gelukkig 2021 toe!

Mondkapjesplicht
Per 1 december geldt in alle openbare ruimtes een mondkapjesplicht. Deze geldt ook voor alle
bezoekers bij ons op school in de gangen en openbare ruimtes, niet voor onze vaste teamleden.
Ouders zijn op dit moment alleen op uitnodiging in school aanwezig en dienen zich ook aan de
mondkapjesplicht te houden.
Sinterklaas op MFS Zuid
Vrijdag 4 december vierden we een Sinterklaasfeest in school met Sinterklaas en Piet op afstand.
Het was een gezellige ochtend en alle kinderen gingen met een cadeautje naar huis.
De kinderen van groep 5 t/m 8 genoten van de surprises en gedichten die gemaakt waren.
De leerlingenraad organiseerde een circuit op vrijdagmiddag voor de kinderen uit groep 5 t/m 8.
We kunnen terug kijken op een geslaagde dag en maken ons op voor het volgende feest:

Donderdag 17 december is de kerstviering op school. We
hebben gekozen voor een kerstmaaltijd.
Elke groep eet in de eigen klas. Voor elke bouw is er een
pannenkoeken en pizza buffet.
De extra kosten die dit met zich meebrengt komen op
rekening van de Oudervereniging (OV).
Wij zijn enorm blij dat de OV wil bijspringen, omdat
zonder deze financiering het organiseren van een
kerstmaaltijd niet mogelijk zou zijn!
Voor de kinderen van groep 2 t/m 8 geldt dat zij zelf moeten zorgen voor een bord, beker, bakje en
bestek voor de kerstmaaltijd. Dit moet uiterlijk 16 december meegenomen worden naar school. Voor
de kinderen uit groep 1 regelt de leerkracht dit.
Het tijdsschema voor donderdag 17 december ziet er als volgt uit:
17.15 uur
Inloop voor de kerstmaaltijd. Op het schoolplein lopen leerkrachten die de kinderen
verwelkomen en ontvangen op school. Ouders/verzorgers blijven buiten het hek.
17.30
Kerstmaaltijd voor de kinderen van groep 1 t/m 8
18.30 uur
De kinderen van groep 1 en 2 komen naar buiten en worden gebracht naar het hek
bij het voetbalveld.
18.35 uur
De kinderen van groep 3/4/5 komen naar buiten en worden gebracht bij het hek van
het voetbalveld.
18.40 uur
De kinderen van groep 6/7/8 komen naar buiten en worden gebracht bij het hek van
het voetbalveld.
Ouders/verzorgers blijven dus zowel bij het brengen als het halen buiten het hek met onderling 1,5
meter afstand.
Let op. Lees onderstaande goed door:
Juf Anita gaat donderdagavond van 18.00-18.15 uur vloggend langs alle groepen om zo
ouders/verzorgers een indruk te geven van de kerstviering in de klassen. Wilt u meekijken stuur dan
uiterlijk donderdagmiddag 17 december 12.00 uur een mail naar directie@obsboekhorst.nl.
U ontvangt dan een link van Teams waarmee u op dat moment kunt inloggen en meekijken.
De opnames worden niet gedeeld via mail of internet en zijn alleen bestemd voor gebruik op dat
moment.
Indien u als ouder/verzorger geen toestemming geeft dat uw kind(eren) in beeld komt(komen) kunt
u dat ook doorgeven via directie@obsboekhorst.nl

Gemeente Ooststellingwerf Energiecoach
Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk mogelijk energie? Leer het met Junior Energiecoach, een
leuk en leerzaam spel voor het hele gezin.
De gemeente Ooststellingwerf nodigt alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs uit
om mee te doen.
Het spel start in februari en duurt vijf weken. Elke week krijg je opdrachtjes, puzzels, experimenten
en winacties. Leuk voor het hele gezin!
Gaan jullie mee op lampenjacht en stekkerexpeditie?
Meedoen is gratis. Je kunt je vanaf 1 januari aanmelden op www.juniorenergiecoach.nl.
In oktober deden al 28 gezinnen in Ooststellingwerf mee. Worden jullie net als hen ook Junior
Energiecoaches?

Stichting Scala
Wij zijn Hilde en Femke en wij zijn stagiaires bij Stichting Scala. Wij doen een
onderzoek naar de ouderbetrokkenheid bij het jongerenwerk.
In dit onderzoek gaan we kijken of er vanuit de ouders meer behoefte is aan
betrokkenheid bij het jongerenwerk.
Bent u een ouder van een kind uit groep 7 of/en 8 en woont u in de
gemeente Ooststellingwerf? We kunnen uw hulp goed gebruiken! Wij, Hilde
en Femke, doen namens Stichting Scala onderzoek naar de
ouderbetrokkenheid bij het Jongerenwerk. Zou u onderstaande korte
enquête willen invullen? Alvast heel erg bedankt!

https://www.survio.com/survey/d/V5B5Y1Z8F7F3I7H7I

