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ACTIVITEITENKALENDER
OBS BOEKHORST
Wo. 21/12
Vr. 23/12

Kerstdiner op school
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
Het was een intensieve week. Maandag kwam de Sint, in gezelschap van zijn Pieten, naar onze school
om met de kinderen zijn verjaardag te vieren. Hij had veel cadeautjes meegenomen voor de
kinderen. De Sint meldde na afloop te verwachten dat alle kinderen blij zouden zijn met hun
cadeautjes.
Vandaag, donderdag, was ons jaarlijkse kerstatelier. Door het hele gebouw zijn kinderen aan de slag
gegaan werk met een grote variëteit aan activiteiten. Het was een drukte van belang waarbij de inzet
van vele ouders erg gewaardeerd werd,
evenals de hulp die de leerlingen van groep 8
gaven. Onze dank daarvoor!
Foto´s van beide dagen zijn/worden
geplaatst op onze website.

TIP: ROUTE HUIS-SCHOOL EN TERUG
Het was afgelopen maandag heerlijk winterweer met nachtelijke temperaturen van wel -8! Heerlijk
weer, en al wat ijsvorming op het water.
We hebben daarbij een attentiepunt voor onze leerlingen die zelfstandig naar school komen. Omdat
het aantrekkelijk is om het ijs te testen op stevigheid, zijn er kinderen die dat doen.
Het is daarom belangrijk dat u met uw kinderen bespreekt dat ze een veilige weg naar school
nemen, en dat u ze wijst op de gevaren van onsrjveilig ijs!

Komende verjaardagen
11-12: Isis Betten 12 jaar, groep 8
12-12: Elias Yusefi, 13 jaar, groep 8
13-12: Marise Post, 7 jaar, groep 4
15-12: Sven v/d Weide, 12 jaar, groep 8
16-12: Julian van Rozen, 5 jaar, groep 2
17-12: Jacco van der Wal, 11 jaar, groep 6/7
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne
verjaardag gewenst!!

KERSTDINER WOENSDAG 21 DECEMBER
Op woensdag 21 december is het weer tijd voor ons jaarlijkse kerstdiner.
Om 17.15 uur laten de kinderen (in de
grote zaal) eerst aan u zien en horen wat
ze bij het muziekonderdeel tijdens het
kerstatelier hebben geleerd. Vervolgens
gaan alle kinderen met hun eigen
leerkracht naar de klas voor het
kerstdiner.
Vanaf 18.45 uur bent u allen weer
welkom in de grote zaal (via de
hoofdingang van het gebouw!), waar de
oudervereniging zorgt voor een hapje en
drankje. Om ongeveer 19.00 uur ronden we het kerstdiner af en mag u uw kind(eren)
ophalen uit de klas.

