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Donderdag 13 januari 2022

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
JANUARI 2022
Maandag 17 januari

Start inschrijving online rapportgesprekken via ouderportaal

Woensdag 19 januari

Juf Ingrid P IB-overleg Comprix
Dance battle groep 5 en 6

Donderdag 20 januari

Juf Anita afwezig

Vrijdag 21 januari

Juf Anita afwezig

Maandag 24 januari

Start Cito LOVS toetsweken ( groep 3 t/m 8)
Start blok 4 Vreedzame School

Woensdag 26 januari

Juf Anita Directieoverleg Comprix
Dance battle groep 5 en 6

Donderdag 27 januari

Volgende info met bijdrage groep 8

Vrijdag 28 januari

Einde inschrijving online rapportgesprekken

Beste ouders/verzorgers,
Allereerst willen wij iedereen nog een heel gelukkig en vooral gezond
2022 wensen.
Wat waren we blij dat we maandag 10 januari “gewoon” naar school
konden en wat was het fijn om alle kinderen weer te mogen
begroeten.
Laten we hopen dat we in 2022 eindelijk weer terug kunnen keren
naar “het oude normaal”.
Op dit moment is het nog steeds de regel dat kinderen zoveel mogelijk in hun ‘eigen bubbel’, of te
wel groep moeten blijven. Dit i.v.m. besmetting. Als groepen gaan mengen is de kans op besmetting
groter en zouden er bij een uitbraak meer kinderen thuis moeten blijven.
Gelukkig mogen de lessen in het kader van cultuureducatie zoals de muzieklessen en de resterende
danslessen van de Dance Battle weer worden opgestart. Ook de HVO lessen voor de kinderen van
groep 7 en 8 zijn weer van start gegaan.
We wachten de persconferentie van vrijdag 14 januari af en hopen op meer versoepelingen, als het
kan…..
Thuiswerk bij Corona uitbraak
In het geval van een Corona uitbraak in één groep stellen wij u z.s.m. op de hoogte van hoe wij e.e.a.
zullen organiseren, dit hangt namelijk af om welke groep het gaat en of de leerkracht ook ziek is.

Voor incidentele quarantaines, bijvoorbeeld in een gezin, is het mogelijk om thuis met het
Chromebook te werken. In overleg met de leerkracht wordt dan bepaald hoe het Chromebook en het
huiswerk kan worden afgeleverd.
Jarigen
De volgende kinderen zijn de komende weken jarig:
20-01 Wesley
groep 8
23-01
21-01 Franek
groep 5
Alara
groep 3
22-01 Noa
groep 3
24-01
Nora
groep 6
25-01

Amar
Jente
Amber
Esmée
Esmay

groep 3
groep 7
groep 6
groep 8
groep 8

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Nieuwjaarslunch
Onze kerstmaaltijd gaan we in de vorm van een lunchbuffet zeker nog inhalen!
We hebben dit geregeld met het Koepelbos in Oldeberkoop, maar zij hebben momenteel te kampen
met Corona dus kunnen dit niet voor ons verzorgen.
We wachten af tot het Koepelbos Corona-vrij is en plannen daarna een nieuwe datum.
Wat in het vat zit, verzuurt niet!!
Duo driewieler kleuters
De kinderen van groep 1 en 2 zijn erg verdrietig omdat hun favoriete duo
driewieler niet meer in het hok staat. We hebben overal gezocht en gevraagd.
Heeft u deze toevallig ergens gezien?
Woensdag 9 maart 2022
Op de infokalender staat dat woensdag 9 maart een margedag is voor alle
kinderen, vanwege een Comprix studiedag.
Deze studiedag komt te vervallen en de margedag hiermee ook.
Woensdag 9 maart is dus een gewone schooldag voor alle kinderen van Obs Boekhorst.
Re-integratie juf Ingrid van der Kolk en juf Lisette
Juf Ingrid en juf Lisette zijn helaas nog steeds thuis.
Juf Ingrid is begonnen aan therapie om haar werkzaamheden (eerst thuis) uit te breiden en dat gaat
in hele kleine stapjes vooruit.
1x per week komt ze naar school om bij te praten en op de hoogte te blijven.
Het is nog onduidelijk wanneer juf Ingrid haar werkzaamheden op school zal kunnen hervatten.
Juf Lisette kampt al enige tijd rugklachten met daarbij uitstraling naar haar voet en been. Ze heeft
daarnaast erg veel pijn en is enorm belemmerd in haar bewegingen.
Het leek de afgelopen weken de goede kant op te gaan, maar helaas heeft een terugval roet in het
eten gegooid. Juf Lisette zal de komende week/weken nog niet aanwezig zijn op school omdat
autorijden ook een probleem vormt.
Meester Ger is de maand januari op woensdag t/m vrijdag in groep 5. Hopelijk hebben we dan zicht
op terugkeer van juf Lisette.
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. Dit zal online zijn.

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.
Nadat de inschrijfperiode is verlopen ontvangt u een mail met daarin het definitieve rooster van de
leerkracht(en). U kunt daarna aangeven bij de leerkracht als u het oudergesprek liever telefonisch wil
voeren.

