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donderdag 21 november 2019

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
NOVEMBER
Vrijdag 29 november

10.30 uur groep 8 excursie proefkolonie Fredericksoord
SCHOOLFRUIT
DECEMBER

Maandag 2 december

Vergadering leerlingenraad met In de Kring

Woensdag 4 december

Vrijdag 6 december

WIELETJESDAG
Groep 5 t/m 8 Surprise mee!
Groep 5/6 dance battle
SCHOOLFRUIT
Sint op MFS ZUID
SCHOOLFRUIT
SCHOOLFRUIT

Dinsdag 10 december

Groep 5/6 dance battle

Woensdag 11 december

Vrijdag 13 december

Juf Anita directieoverleg
SCHOOLFRUIT
Volgende info met bijdrage groep 6
Kerstatelier
SCHOOLFRUIT
Juf Mieneke cursus; juf Jasmijn in groep 3

Dinsdag 17 december

Groep 5/6 dance battle

Woensdag 18 december

Groep 5/6 dance battle (wedstrijd)
SCHOOLFRUIT
SCHOOLFRUIT
Kerstviering; ongeveer 17.30-19.00 uur (info volgt)
SCHOOLFRUIT
12.00 uur KERSTVAKANTIE t/m zondag 5 januari 2020

Donderdag 5 december

Donderdag 12 december

Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december
Verjaardagen:
De komende periode zijn jarig:
30-11
Naya
01-12
Lisa
03-12
Amalia
04-12
Tiemen
07-12
Lisa
Mojde
08-12
Menso

groep 3
groep 4
groep 6
groep 2
groep 6
groep 1
groep 4

Van de directie:
Vreedzame School
Vandaag, donderdag 28-11 hebben alle collega`s bezoek gehad van de trainster van de Vreedzame
School om vast te stellen dat de lessen volgens de Vreedzame School methode worden gegeven.
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat zij heeft geconstateerd dat de lessen op een Vreedzame
manier worden gegeven en wij als school klaar zijn voor het certificaat Vreedzame School.
Hieraan zullen we met de kinderen een feestelijk tintje geven!
Verkeersituatie rondom MFS Zuid
Vorige week is er namens de gebruikers van MFS-Zuid een brief naar de raadsleden gestuurd m.b.t.
de verkeerssituatie rondom MFS-Zuid.
Daarin zijn een aantal speerpunten genoemd, waaronder ook het parkeren voor de hoofdingang.
De hoofdingang moet vrij blijven voor leveranciers, maar ook voor de brandweer en ambulance. Aan
de gemeente is gevraagd om een vak met wit kruis voor de paaltjes te (mogen) schilderen, zodat dit
voor iedereen duidelijk is. Als tussenoplossing zijn stickers op de paaltjes geplakt. Wilt u niet voor de
paaltjes parkeren!
Daarnaast heeft de oversteek bij de Snellingerdijk onze aandacht. Hierover zijn wij met de gemeente
in gesprek.
Het parkeren op het voetbalveldje tegenover de school is tijdens het gesprek ook aan de orde
geweest. Dit is gezien de fietsende en wandelende kinderen niet wenselijk. Er wordt nagedacht over
een oplossing. Het zou fijn zijn als er NIET geparkeerd wordt op dit voetbalveld!
Surprises groep 5 t/m 8
De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen woensdag 4 december hun surprise mee naar school.
Alle surprises zullen worden tentoongesteld op “het eiland” bij groep 6/7/8 zodat deze door alle
kinderen kunnen worden bewonderd.
Wieletjesdag
Woensdag 4 december is de laatste wieletjesdag van 2019.
Alleen kleine wieletjes zijn toegestaan om mee te spelen in de kleine en grote pauze.
Voor schooltijd niet, omdat de kleuters en hun ouders ook veilig naar school moeten kunnen.
De eerstvolgende wieletjesdag in 2020 is woensdag 5 februari.
Dance battle
Vanaf vorige week nemen de kinderen van groep 5 en 6 deel aan danslessen bij Clarette en Leon. In 4
lessen zullen de kinderen 4 (stijl)dansen aanleren. In de laatste les zal Clarette een aantal dansparen
aanwijzen die op woensdag 18 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.
Schoolfruit
Van 13 november tot en met 17 april doet onze school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De
kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit
uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.
Volgende week krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag:
Gele meloen/ Waspeen/Appel
Dit zijn onze 3 vaste groente- en fruitdagen waarop u geen 10 uurtje mee hoeft te geven. Wilt u wel
drinken meegeven?
Kinderen die één van de 3 groente- of fruitsoorten echt niet lusten, nemen van huis bij voorkeur een
groente of fruitsoort mee die ze wel lekker vinden op dinsdag, woensdag of donderdag.
Via https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EUSchoolfruit.htm kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief voor ouders. Zo wordt u op de hoogte

gehouden over welk fruit er geleverd gaat worden. Onze leverancier is C.J den Daas b.v, dit moet u
aangeven om de juiste nieuwsbrief te ontvangen.
Sinterklaas op MFS Zuid:
Sinterklaas heeft ons laten weten donderdag 5 december een bezoek te brengen
aan de leerlingen van MFS Zuid. We hopen natuurlijk dat hij ook weer een paar
pieten meeneemt.
De bedoeling is, dat kinderen donderdag om half 9 buiten staan bij het hek van
het plein van Obs Boekhorst, bij de gekleurde paaltjes. De leerlingen van Cbs In de
Kring en de Duisterhout gaan of op het veld of op hun plein achter het hek staan.
Wilt u daarom de kinderen van groep 1 en 2 uiterlijk 8.25 uur in de klas brengen!
De leerkrachten gaan vervolgens met de kinderen naar buiten en begeleiden dit.
De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven voor schooltijd buiten. Surprises van de kinderen uit groep 5
t/m 8 worden op woensdag 4 december meegebracht naar school. Wij stellen deze tentoon zodat we
wat langer van de creatieve werkzaamheden mogen genieten.
Nadat Sinterklaas is ontvangen brengt hij eerst een bezoek aan de leerlingen van de Duisterhout,
daarna zijn de leerlingen van Obs Boekhorst aan de beurt. We gaan er met z’n allen een gezellige dag
van maken!
Het Sinterklaasfeest is nog niet gevierd, maar toch willen wij u alvast van enkele kerstactiviteiten
op de hoogte brengen:
Kerstatelier (12 december)
Op donderdag 12 december organiseren 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 (i.v.m. het maken
van kerststukjes en knutselen). 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!
Voor het maken van de kerststukjes tijdens het kerstatelier moeten de kinderen het volgende zelf
meenemen:
 Groen (bijv. coniferentakken, takken met besjes of bont blad)
 Versiersels
Al deze spulletjes graag op donderdagochtend 12 december meegeven in een plastic tas voorzien
van naam en groep. Voor bakjes, oase en kaarsen wordt gezorgd.
Kerstviering (19 december)
Donderdagavond 19 december is de kerstviering voor alle leerlingen van Obs Boekhorst. Dit jaar is er
niet gekozen voor een kerstdiner maar een andere activiteit.
De kerstviering zal plaats vinden tussen 17.30 uur en 19.00 uur. De kerstcommissie is nog druk in
overleg hierover, zodra er meer bekend is hoort u dat van ons.

Nieuws vanuit de Bibliotheek
Sinterklaas en Kerst, een gezellige tijd om samen met je kind boekjes te lezen
en voor te lezen. Naast zelf lezen blijft voorlezen erg belangrijk voor de ontwikkeling van de
woordenschat van uw kind. Voorlezen doet u namelijk vaak uit boeken die de kinderen zelf
nog niet kunnen lezen en op die manier leren kinderen toch weer meer nieuwe woorden
kennen. Probeer, vooral bij jonge kinderen, interactief voor te lezen. Dit houdt in dat u het
kind tussendoor gelegenheid geeft te reageren op het verhaal en in gesprek gaat met uw
kind. Naast het ontwikkelen van de woordenschat is het ook erg fijn om samen op de bank
een boekje te lezen. Je hebt even echt tijd voor je kind.
De bibliotheek heeft verschillende Sinterklaasboeken te leen. Hieronder een paar
voorbeelden.
Woezel & Pip; aftellen tot Sinterklaas - Verhalenbundel
Woezel en Pip kunnen niet wachten tot het Sinterklaas is. Ze zingen
liedjes, maken verlanglijstjes en zetten hun schoen. Maar als het zover is,
begint het te stormen. Kan de Sint hun hok wel vinden?
Het huis van Sinterklaas – Naomi Tieman
Als Sint en zijn pieten naar Nederland vertrekken, passen de kleine pietjes
op het huis. Maar ze maken er een grote rommel van, en vallen dan ’s
avonds uitgeput in slaap. Wat zal Sint ervan zeggen als hij terugkomt?
De wens van Sint – Anneke Scholtens (Een samenleesboek)
Sint wil graag een Piet zijn. Maar dat mag niet. Dan wordt Sint ziek. Hoe
moet dat nu?

De pakjespiraat – Reggie Naus
De familie Donderbus heeft een hekel aan Sinterklaas. Stoute kinderen
moeten juist beloond worden. Opa Donderbus gaat wel erg ver. Op
pakjesavond verkleedt hij zich als Sinterklaas en gaat hij op rooftocht.

Het bibliotheeklidmaatschap is nog steeds GRATIS voor iedereen tot 18 jaar!

