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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
DECEMBER
Vrijdag 14 december

Zaterdag 15 december
Dinsdag 18 december
Woensdag 19 december

Donderdag 20 december

Vrijdag 21 december

FOUTE KERSTTRUIENDAG
Juf Mieneke cursus; juf Dorieth groep 3
Mediatorentraining Vreedzame School groep 7
10.00 uur uitzending schoolradio Odrie
106.9 FM , op de kabel 104.1 FM
Mediatorentraining Vreedzame School groep 7
Dance battle groep 5 en 6
Juf Anita Directieoverleg Comprix
Dance battle (wedstrijd) groep 5 en 6
Bord, beker en bestek mee voor de kinderen van
groep 2 t/m 8
Spelletjesmiddag met In de Kring.
Gezelschapsspelletjes mee!
16.30- 17.30 uur Kijkavond
17.30-19.00 uur Kerstdiner
12.00 uur VAKANTIE

Zaterdag 22 december 2018 t/m
zondag 6 januari 2019
Maandag 7 januari

KERSTVAKANTIE

Donderdag 10 januari

Volgende info

Verjaardagen:
14-12 Marise
16-12 Amber
Zoë
Julian
22-12 Corné
Lauren
28-12 Sterre

groep 6
groep 1
groep 1
groep 3
groep 2
groep 2
groep 6

1e schooldag van 2019

05-01 Joyce
Tomek
09-01 Luna
Larissa

groep 3
groep 6
groep 1
groep 7

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!

Van de directie
Kerstatelier
Namens de organisatie van het kerstatelier excuses voor de verwarring rondom de 1 liter petfles. In
de communicatie hadden we beter moeten aangeven dat het wenselijk was dat deze fles eerder mee
naar school had moeten worden genomen. De kerstatelier commissie heeft nu besloten een andere
activiteit te bedenken.
Foute kersttruiendag
Vrijdag 14 december doen we als school mee aan de foute Kersttruiendag. We zouden het op prijs
stellen dat kinderen in hun kerstrui op school komen!
De flessenactie voor “Save the Children” loopt nog t/m vrijdag. Lege flessen kunnen nog worden
ingeleverd. Woensdag hebben we al voor € 33,75 ingeleverd aan lege flessen, super!
Dance battle
Volgende week dinsdag is de laatste dansles bij Clarette en Leon. In de laatste les zal Clarette een
aantal dansparen aanwijzen die op woensdag 19 december (onder schooltijd) mogen deelnemen aan
de finale van deze danswedstrijd. Deze koppels zullen het dan opnemen tegen koppels van andere
scholen uit de omgeving. We wensen de dansparen veel succes!
Een korte update van groep 3.
Maandag 3 december hebben de kinderen van groep 3 samen met de kinderen van groep 3 van In de
Kring een fijne gezellige middag gehad. We hebben geknutseld, gerekend, spelletje gedaan, gelezen
en heerlijk gekleurd. Alle kinderen waren lekker door elkaar aan het werk en de sfeer was heel
gezellig.
In het nieuwe jaar gaan we dit af en toe herhalen.
Nieuws uit groep 7
Schoolradio
Op maandag 10 december zijn de kinderen van groep 7 de studio van Omroep Odrie in gedoken
voor de opname van Schoolradio!
Best spannend natuurlijk, maar ook een mooi avontuur! De kinderen hebben in de afgelopen
weken hard gewerkt om deze 2 uur durende uitzending in elkaar te zetten. Alles is door de
kinderen zelf geregeld; interviews, ideeën en invulling van losse items, muziekkeuze,
presentatie, PR en catering.
Op zaterdag 15 december om 10.00 uur wordt het radioprogramma uitgezonden op 106.9FM, op de
kabel 104.1 FM. Het programma is ook te beluisteren via de livestream op de website
www.omroepodrie.nl.
Om een indruk te krijgen van de opnames kunt u een kijkje nemen in het fotoboek van onze website.
Kerstdiner (20 december)
Voorafgaand aan het kerstdiner, op donderdag 20 december, is er een
kijkavond (16.30 – 17.30 uur). Dit is het moment om te zien wat voor mooie
werkjes de kinderen hebben gemaakt en om te horen wat de kinderen
tijdens het muziekonderdeel hebben geleerd. Nadat de kinderen voor u
hebben gezongen, zullen ze om 17.30 uur in het eigen lokaal gaan genieten
van het kerstdiner. Alle ouders gaan dan naar huis. Vanaf 19.00 uur bent u
weer welkom op school om uw kind(eren) weer op te halen uit het eigen
lokaal. Het kerstdiner vindt dit jaar plaats in de eigen groep. In elke klas
wordt een buffettafel klaargemaakt waarop de gerechten kunnen worden gezet en er worden dus
geen buffetten ingericht zoals eerder is gecommuniceerd.
De intekenlijst voor het kerstdiner hangt bij de deur van de klas van uw kind(eren). Hierop kunt u
aangeven wat uw kind meeneemt voor de kerstmaaltijd. Graag intekenen voor dinsdag 18
december!

U kunt de gerechten donderdagmiddag 20 december tussen 16.30 en 17.30 uur op school afleveren
in het klaslokaal. We hebben op school helaas geen mogelijkheid om gerechtjes warm te houden.
Voor het kerstdiner nemen de kinderen van groep 2 t/m 8 een bord, beker en bestek mee naar
school, in een plastic tas voorzien van naam.
Alle kerstcreaties die tijdens het kerstatelier worden gemaakt krijgen de kinderen voor de
kerstvakantie mee naar huis.

Vakantieactiviteit Scala Buurtsport:
Kom in actie in je vakantie en beleef verschillende sporten.
VAKANTIE SPORT EN SPEL OLDEBERKOOP: 3 JANUARI 14:00 – 15:30 UUR
GYM OP DE TUMBLINGBAAN
VOLLEYBAL
BADMINTON
Opgeven is niet nodig!
Wanneer Donderdag 3 januari 2019 14:00 tot 15:30 uur
Locatie MFA Mejander, Willinge Prinsstraat 24, Oldeberkoop.
Kosten 1 euro
Wie Groep 1 t/m 8
In samenwerking met: S.V. Volleybal, Badminton en Gymnastiek

HET OBS BOEKHORST TEAM WENST IEDEREEN:

