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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
JANUARI/FEBRUARI 2022
Vrijdag 28 januari

Einde inschrijving online rapportgesprekken
Juf Birte in groep 5

Woensdag 2 februari

Wieletjesdag
Dancebattle groep 5 en 6

Donderdag 3 februari

MR vergadering online

Vrijdag 4 februari

Einde CITO LOVS toetsweken

Maandag 7 februari

MARGEDAG: kinderen vrij

Woensdag 9 februari

Rapport mee

Donderdag 10 februari
Maandag 14 februari

Volgende info met bijdrage groep 1
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken

Vrijdag 18 februari

Juf Alice afwezig; Juf Xandra de Vos in groep 8

Zaterdag 19 t/m zondag 27 februari

VOORJAARSVAKANTIE

Maandag 28 februari

Weer naar school
Start project RUIMTE

Jarigen
De volgende kinderen zijn de komende weken jarig:
28-01 Anida
groep 4
04-02 Emy
groep 4
05-02 Kenan
groep 7
07-02 Joan
groep 6
08-02 Thijn
groep 7
09-02 Baran
groep 4
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Gisteren heeft u een ouderbrief van Comprix ontvangen nav de versoepelingen voor kinderen van de
basisschool.
•
•
•

Uw kind kan naar school komen als hij/zij geen corona gerelateerde klachten heeft. Dit geldt ook voor
kinderen die al Corona hebben gehad.
Als uw kind in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus vragen we u extra
goed op de gezondheid van uw kind te letten.
Heeft uw kind (milde) klachten? Dan blijft hij/zij thuis en laat zich testen door de GGD of doet een
zelftest. Uw kind blijft thuis, totdat de testuitslag bekend is.

•
•

Is de test negatief? Dan kan uw kind naar school komen.
Is de test positief? Dan blijft uw kind thuis en gaat in quarantaine.

Indien leerkrachten toch besmet raken, zitten ze wel minimaal een week thuis. Met het grote tekort
aan invallers zal dit op veel scholen betekenen dat leerlingen een week thuis zitten omdat er geen
leerkracht beschikbaar is. Dat willen we als school voorkomen en daar hebben we de medewerking
van de ouder(s)/verzorger(s) bij nodig.
We vragen u dan ook dringend kinderen met klachten niet naar school te laten gaan en hen te
(laten) testen als er klachten zijn. Bij een negatieve test kan het kind naar school. Bij twijfel kunt u
naar school bellen om samen naar een oplossing te zoeken.
Margedagen
Op de infokalender staan ook de margedagen benoemd.
Maandag 7 februari gaat gewoon door. De kinderen zijn dan de hele dag vrij van school.
Woensdag 9 maart komt te vervallen en is een gewone schooldag voor alle kinderen van Obs
Boekhorst.
Re-integratie juf Lisette
Juf Lisette heeft uitslag gekregen van de MRI scan en heeft helaas toch een hernia!
Dit is een enorme tegenvaller voor haar en betekent dat ze de komende weken nog niet naar school
kan.
Samen met het stafbureau ben ik op zoek gegaan naar vervanging vanaf vrijdag 28 januari op
donderdag en vrijdag, omdat meester Ger in februari en maart niet beschikbaar is op deze dagen.
Juf Birte Verra komt vrijdag 28 januari invallen in groep 5.
Tamara Slot komt op donderdag tot de voorjaarsvakantie, Chantal Tiekstra op vrijdag,
Rapportgesprekken:
Woensdag 9 februari krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis.
Donderdag 10 en maandag 14 februari staan de rapportgesprekken voor de kinderen van groep 1
t/m 8 gepland.
Van maandag 17 t/m vrijdag 28 januari kunt u zich inschrijven voor deze oudergesprekken via ons
ouderportaal.
U kunt dan zelf een dag en tijdstip uitkiezen die het beste past.
Ouders die zich NIET inschrijven worden door ons ingedeeld na vrijdag 28 januari.
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.
Nieuws van de Oudervereniging
In de bijlage van deze mail zit een flyer van de OV en een brief over de vrijwillige ouderbijdrage.
Beiden zijn vandaag ook aan de kinderen op papier meegegeven. Kijk dus even in de tas en lees deze
belangrijke informatie!

Word jij Junior Energiecoach?
Junior Energiecoach komt weer terug in Ooststellingwerf! Vanaf 4 maart kunnen kinderen
tussen 7 en 12 jaar en hun ouders meedoen aan dit vijf weken durende spel waarin jullie van
alles leren over energie en duurzaamheid.
De gemeente Ooststellingwerf zorgt er voor dat kinderen en gezinnen mee kunnen doen aan
deze leerzame challenge. Daarom kun jij je gratis opgeven! Dat doe je via
www.juniorenergiecoach.nl
Wat is Junior Energiecoach?
Junior Energiecoach is een spel met ‘geheime’ opdrachten, leuke filmpjes, interessante
weetjes en leuke spelletjes. Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen
branden er in jouw huis? Junior Energiecoach daagt kinderen en hun gezin uit. Met proefjes,
puzzels en spelletjes ontdek je waar jullie kunnen besparen. Je kind wordt benoemd tot
Junior Energiecoach en jouw portemonnee blijft een beetje voller. Wedden dat jij straks ook
zegt: ‘Met energie kun je lachen!’
Waarom doet de gemeente dit?
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente. We willen in 2030 energieneutraal
zijn. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor hebben we onze inwoners (en de kinderen als
inwoners van de toekomst) nodig.
Alles op een rij
Meedoen is gratis. Het spel begint op 4 maart en duurt vijf weken. Elke week krijgen de
deelnemers filmpjes, opdrachten en uitdagingen. Aanmelden kan op
www.juniorenergiecoach.nl.

