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Open huis
Inmiddels is de verbouwing van obs De Boomhut al bijna een jaar
geleden afgerond. Door Corona en de daarbij behorende maatregelen
hebben we nog géén open huis kunnen houden. Gelukkig kan dat nu
wel! We nodigen u van harte uit om op maandag 11 oktober, samen
met uw kind(eren) de school te komen bekijken!
Om te voorkomen dat er veel gezinnen op hetzelfde moment komen,
nodigen we u uit op onderstaande tijden. We hanteren de alfabetische
volgorde op achternaam van uw kind(eren).
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studiemiddag

Op woensdag 6 oktober zijn alle leerlingen om 12:00 vrij vanwege een
extra studiemiddag. Het team wordt deze middag begeleid vanuit CPS
(een onderwijsadviesbureau) bij de verdere implementatie van The
Leader in Me.
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SBS 6 – Helden in het onderwijs
Heel bijzonder nieuws, want wij gaan meedoen aan het nieuwe SBS6
programma: Helden in het onderwijs.
In het programma staan kinderen centraal die graag een leerkracht
willen verrassen en bedanken. Wat een eer dat een leerling bij ons op
school een leerkracht op deze manier in het zonnetje wil zetten!
De opnames worden op maandag 25 oktober gemaakt. Tijdens deze
opnames kunnen er ook sfeerbeelden van de andere groepen
worden gemaakt. Uw zoon/dochter krijgt volgende week een
formulier mee van de leerkracht, waarin hier expliciet toestemming
voor wordt gevraagd. Belangrijk: dit gaat alleen om korte beelden
van de klassen en omgeving van de school. Uw zoon/dochter zal niet
worden geïnterviewd en/ of individueel worden gevolgd.

ANWB Streetwise
Op maandag 4 oktober komt ANWB Streetwise bij ons op school. Alle
leerlingen krijgen die dag les over verkeersveiligheid en
verkeersvaardigheid. In deze video ziet u wat de leerlingen tijdens de
les zoal zullen gaan doen:
https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/ouders/basisonder
wijs-wat-leren-kinderen
Belangrijk! Groep 7 en 8 hebben hun fiets nodig voor deze gastles.

The Leader in Me – Gewoonte 3 en 4
Inmiddels zijn we in alle groepen bezig met het (her)kennen van
gewoonte 3: belangrijke zaken eerst.
Gewoonte 3 gaat over dat belangrijke zaken prioriteit hebben en
gepland moeten worden. Het werken met een duidelijke dag- en
weekplanning geeft bijvoorbeeld houvast bij gewoonte 3. Een
herkenbaar voorbeeld is het uitstellen van een klus waar je niet
zoveel zin in hebt. Wie herkent het niet dat kinderen soms een half
uur kunnen klagen over iets dat ze moeten doen, zonder zich te
realiseren dat ze deze klus in dat half uur al af kunnen hebben!
Toch herkent ook iedereen het vervelende gevoel dat uitstel kan
geven, en het prettige gevoel dat je krijgt als je zo’n taak afgerond
hebt!
In de bovenbouw maken wij bij deze gewoonte de koppeling naar
het plannen van het huiswerk.
Na gewoonte 3 gaan we verder met gewoonte 4: Denk win-win –
zoeken naar een goede oplossing voor iedereen. Deze gewoonte
gaat over het denken vanuit overvloed en samen succesvol willen
zijn: welke oplossing werkt voor iedereen? Door samen naar een
goede oplossing te zoeken, werken we onder andere aan de
vaardigheden samenwerken en het verplaatsen in een ander.
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Kinderboekenweek 2021
Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Worden wat je wil’. We openen
de Kinderboekenweek op woensdag 6 oktober met alle leerlingen in de
hal. Op vrijdag 15 oktober sluiten we de Kinderboekenweek op feestelijke
wijze in de klas af met de prijsuitreiking van de Voorleeswedstrijd en de
Gouden Penselenwedstrijd.
Gouden Penselenwedstrijd
In alle groepen houden we een Gouden Penselenwedstrijd. De leerlingen
maken op school een tekening over ‘Worden wat je wil. Als alle
tekeningen gemaakt zijn, jureren de groepen elkaar anoniem. Iedere
groep krijgt zo een winnaar. De winnaars ontvangen op vrijdag 15 oktober
een Gouden Penseel.
Voorleeswedstrijd
De leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen meedoen aan de
voorleeswedstrijd. Ze mogen een boek kiezen en een leuk of spannend
stuk thuis voorbereiden om voor te lezen in hun eigen groep. Door een
anonieme stemronde wordt bepaald wie de voorleeskampioen van de
groep wordt. Wanneer de voorleeswedstrijd is, weten de leerlingen zelf (dit
is per groep verschillend). Wie de voorleeskampioenen zijn, dat horen de
leerlingen op 15 oktober tijdens de afsluiting.
Nieuwe boeken
Ieder jaar krijgen we van ons bestuur (OPO) een pakket prachtige
kinderboeken in het thema van de Kinderboekenweek. Tijdens de
Kinderboekenweek staan deze boeken uitgestald in de hal van de school
en worden ze voorgelezen in de groepen. Daarna krijgen ze een plekje in
onze schoolbibliotheek, zodat iedereen ervan kan genieten.
Read Shop op school
Op vrijdag 8 oktober staat de Read Shop Goor, meteen na schooltijd om
14:00, in de hal van de school. Herman en Joke laten dan zien wat ze
allemaal in huis hebben aan kinderboeken. Wij nodigen u als ouders
geheel vrijblijvend uit om samen met uw kind(eren) een kijkje te nemen. U
kunt op dat moment ook kinderboeken aanschaffen. Let op: alleen
contante betalingen, geen pin.
Nieuw leesproject op obs De Boomhut: DE BRK (Boek Ruil Kast)
Heeft uw kind thuis een kinderboek dat hij/zij niet meer leest? Hoe leuk is
het om dit te ruilen voor een ander boek. Op drie plekken in De Boomhut
staat een BRK (Boek Ruil Kast). De kinderen kunnen een boek van thuis
ruilen met een boek uit deze kast. Heeft uw kind een boek dat hij/zij niet
meer leest en graag wil ruilen, dan mag het vanaf donderdag 7 oktober
mee naar school. Voor alle duidelijkheid: de boeken die uw kind ruilt in de
BRK, krijgt het niet terug. Uw kind kiest daar een ander boek voor wat weer
mee naar huis mag.
Ruilen kan iedere dag, het hele schooljaar!

Obs De Boomhut
Kievitstraat 67
7471 EL Goor

Stagiaires op obs De Boomhut
Obs de Boomhut is een opleidingsschool. Dit wil zeggen dat we toekomstige
leerkrachten en onderwijsassistenten een plek op onze school bieden om zo het
vak in de praktijk te leren.
Het komende half jaar begeleiden we studenten van de volgende opleidingen
in onze groepen:

Telefoon: 0547 – 273004

E-mail:
directie.obsdeboomhut@
opohvt.nl

Website:
www.obsdeboomhut.eu

Maatschappelijke stage VO
Dylan te Nijenhuis – groep 1b (donderdagmiddag)
Onderwijsassistent
Zara Jimenez (2e jaars) – groep 5 (maandag en dinsdag)
Pien van Dam (3e jaars) – groep 8 (woensdag en donderdag)
Pabo (donderdag en vrijdag)
Britt Oplaat (1e jaars) – groep 1a
Linde Compagner (1e jaars) – groep 2
Sam Ellenbroek (1e jaars) – groep 3
Joost Katier (1e jaars) – groep 4
Danny Nekkers (4e jaars) - groep 7
Robin ten Hag (4e jaars) – groep 5

Oordopjes
Vanaf groep 4 werken de leerlingen voor een aantal vakken op een
laptop. Voor enkele vakken is het gebruik van geluid noodzakelijk,
bijvoorbeeld voor het zelfstandig maken van een dictee of tijdens het
kijken van een educatief filmpje voor wereldoriëntatie. Alle leerlingen
krijgen daarom vanaf groep 4 een set oordopjes die ze voor deze
doeleinden op school kunnen gebruiken.
Gaan deze kapot of raken deze kwijt, dan verzoeken wij u om zelf
voor nieuwe oordopjes te zorgen. Deze kunnen ook via school worden
aangeschaft voor €1,50 per stuk.
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