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ACTIVITEITENKALENDER
OBS BOEKHORST
Ma. 28 /11
Groep 1 t/m 8 ANWB Streetview activiteiten*
Ma. 5/12
Sinterklaasfeest groep 1 t/m 4 en surprises groep 5 t/m 8
Do. 8 /12
Kerstatelier voor de groep 1 t/m 8
Wo. 21/12
Kerstdiner op school
Vr. 23/12
Start kerstvakantie 14:15 u.
Za. 24/12 t/m zo. 08/01 Kerstvakantie
Ma. 09/01
Start school 08:30 u.
Van de directie
Vandaag sluit ik mijn eerste twee weken op de Boekhorst af. Die twee weken zijn me goed
bevallen; leuke kinderen, een enthousiast schoolteam en prettige ouders. Wat een weelde.
Het is belangrijk dat er op de school een open en prettige sfeer heerst, een school waar alle
kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. Dat betekent wel dat we daarvoor allen
ons best moeten doen.
En als er op school eens wat tegenzit, of iets anders loopt dan verwacht, ga ik er van uit dat
we dat bespreekbaar maken op de juiste plek. En dat geldt voor ouders, leerlingen,
leerkrachten en de directie. Tegelijk beperken we ons op school tot schoolse zaken. De school
(het schoolplein) is vanzelfsprekend niet de plek om andere conflicten te bespreken waarbij
de onrust op school verder gaat. Nogmaals, onze school moet een veilige plek voor ons
allemaal zijn. Dan krijgen onze kinderen alle ruimte zich optimaal te ontwikkelen.
Er komen spannende dagen/weken aan. Sinterklaas zal zich binnenkort melden op school, ik
heb begrepen dat de Goedheiligman zich al behoorlijk aan het voorbereiden is, met het
inpakken van cadeaus of het schrijven van gedichten.
En ook het kerstatelier op donderdag 8 december en de kerstmaaltijd op woensdag 21
december zijn activiteiten om naar uit te kijken! In deze info vindt meer informatie over deze
festiviteiten.

Kerstatelier
Op donderdag 8 december houden wij op obs Boekhorst het kerstatelier. De kinderen worden
in groepjes verdeeld en gaan in verschillende rondes kerstcreaties maken. Deze dag staat
vooral in het teken van gezelligheid en creativiteit.
Op deze dag vragen wij u om rekening te houden met de kledingkeuze van uw kind.
Daarnaast hoeven de kinderen voor de ochtend geen pauzehap mee te nemen. Hier wordt
op school voor gezorgd. Voor de middagpauze moeten de kinderen wel zelf voor hun lunch
zorgen!
Voorafgaand aan het kerstdiner, op woensdag 21 december, zullen de kinderen op het
plein/in de grote zaal laten horen wat ze tijdens het muziekonderdeel hebben geleerd. Alle
kerstcreaties die tijdens het kerstatelier worden gemaakt krijgen de kinderen voor de
kerstvakantie mee naar huis.

NIEUWE LEERLINGEN
Djaimara de Jong is al ruim een week bij ons op school. Welkom Djamaira, we hopen dat je
een fijne periode op onze school zult hebben.

Komende verjaardagen
25 november Joris Veenstra (10 jaar) - groep 6,7
28 november Alyssa Thiescheffer (9 jaar) - groep 5,6
1 december Lisa Haanstra (5 jaar) - groep 1
Esri Latupella (12 jaar) - groep 8
Marlee Latupella (12 jaar) - groep 8
3 december Amalia Turkanovic (6 jaar) - groep 3
8 december Menzo Loonstra (12 jaar) – groep 8
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijneverjaardag gewenst!!

AANKONDIGING KERSTMAALTIJD
Beste ouders/verzorgers,
Woensdagavond 21 december vindt de kerstmaaltijd voor de
kinderen plaats. De groepen zullen allemaal in hun eigen lokaal
eten. Er worden 3 buffetten ingericht: een voor groep 1/2
beneden, een voor groep 3/4/5/6 boven en eentje voor groep
6/7/8 boven bij hun lokalen.
We willen dit jaar een Italiaans buffet en een toetjesbuffet
organiseren. In tegenstelling tot wat eerder in de Info werd
vermeld, hebben we jullie hulp nodig voor zowel de
hoofdmaaltijd als de toetjes. We vragen jullie dan ook om
voor de groep(en) van uw kind(eren) een Italiaans getint
gerechtje klaar te maken voor maximaal 8-10 kinderen. We
streven naar 1/3 zoet, 2/3 hartig.
Voor als je er alvast een beetje over na wilt denken: op internet zijn allerlei websites met Italiaanse
gerechten te vinden, zoals www.smulweb.nl, www.ah.nl, www.leukerecepten.nl . De app Pasta
Maestro is ook heel bruikbaar.

De inschrijflijsten hangen bij de directiekamer op het informatiebord. Desgewenst kun je ook via de
mail laten weten wat je wilt maken en voor hoeveel personen. Dat kan via
ovdeboekhorst@gmail.com. Dan zullen wij je opgave noteren.

Met vriendelijke groet,

de Oudervereniging
Ingrid Beijert, Sietske Chardon, Roel Hendriks, Yvonne Postma, Louisa Scharstuhl, Anja Schouten, Dennis en Renate Schurer.

