Obs Boekhorst
Boekhorsterweg 15
8431 CW Oosterwolde
0516 514232
directie@obsboekhorst.nl
www.obsboekhorst.nl

I N F O nr.8

donderdag 12 december 2019

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
Vrijdag 13 december

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
SPELLETJESMIDDAG OBS BOEKHORST
Gezelschapsspelletjes mee!
Groep 4/6/7/8 Gymspullen mee i.v.m. gymnastiek.
Kerstdisco;
16.00-17.15 uur groep 1 en 2
17.00-18.15 uur groep 3/4/5
18.00-19.15 uur groep 6/7/8
In school is er een kerstmarkt met o.a. een verloting!
PRAKTISCHE INFORMATIE ZIE ONDER
SCHOOLFRUIT
12.00 uur KERSTVAKANTIE t/m zondag 5 januari 2020
Eerste schooldag van 2020

Donderdag 19 december

Vrijdag 20 december
Maandag 6 januari 2020
Verjaardagen:
De komende periode zijn jarig:
14-12
Marise
16-12
Amber
Zoë O
Julian
22-12
Corné
Lauren
28-12
Sterre
05-01
09-01

Joyce
Tomek
Luna
Larissa

groep 7
groep 2
groep 2
groep 4
groep 3
groep 3
groep 7
groep 4
groep 7
groep 2
groep 8

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!

Van de directie:
Vreedzame School
De afgelopen 2 jaar is het team van Obs Boekhorst samen met de kinderen bezig geweest met de
invoering van de methodiek van de Vreedzame School.
Maandag 9 december hebben wij dit traject onder toeziend oog van onze Vreedzame School
trainster Mariecke Boesaard samen met de kinderen afgerond.
Dit levert ons een mooi certificaat op, welke bij de deur van de directiekamer hangt.
Natuurlijk is het proces rondom de Vreedzame School nooit klaar, maar wij zijn een heel eind op
weg!
VZ-jes:
U kunt voor onze school nog steeds VZ-jes sparen bij de Albert Heijn. Volle spaarkaarten kunt u
inleveren t/m vrijdag 10 januari 2020. Dit kan op school of bij de Albert Heijn, vermeld er dan wel
even bij dat de spaarkaart voor Obs Boekhorst is!
Dance battle
Tijdens 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.
Allemaal heel veel succes gewenst!
Kerst
Na een geslaagd Sinterklaasfeest bereiden wij ons voor op het laatste feest van dit jaar; KERST.
* Het traditionele kerstatelier is gezellig verlopen. De kinderen werden in groepjes verdeeld en
hebben in verschillende rondes kerstcreaties gemaakt. Deze dag stond vooral in het teken van
gezelligheid en creativiteit.
* Donderdagmiddag 19 december is het spelletjesmiddag op Obs Boekhorst. De kinderen mogen
hiervoor zelf een gezelschapsspelletje meenemen naar school om dit samen met klasgenootjes te
spelen.
De kinderen van groep 4/6/7 en 8 moeten die dag ook hun gymspullen meenemen.
* Over de kerstviering op donderdag 19 december heeft u vorige week een mail ontvangen.
Voor de zekerheid zetten wij alles nog even op een rijtje:
Donderdag 19 december is er voor alle kinderen van Obs Boekhorst een KERSTDISCO.
In de grote zaal van MFS Zuid draait een dj die voor de kinderen een licht- en geluidsshow verzorgt.
We hebben hiervoor het volgende tijdschema opgesteld:
Groep 1/2:
disco van 16.00-16.55 uur Kinderen ophalen om 17.15 uur
Groep 3/4/5: disco van 17.00-17.55 uur Kinderen ophalen om 18.15 uur
Groep 6/7/8: disco van 18.00-19.00 uur Kinderen ophalen om 19.15 uur
In school is er bij het ophalen van de kinderen een kleine kerstmarkt.
Hier zal een kraampje zijn met kinderboeken die verkocht worden om daar vervolgens weer nieuwe
leesboeken van te kopen.
Ook wordt één van de knutselwerkjes van de kinderen verkocht dat tijdens het kerstatelier is
gemaakt. De opbrengst hiervan komt ten goede van de kas van de OV.
Daarnaast zal er een verloting plaats vinden met leuke prijzen, de opbrengst hiervan is ook voor de
OV.
Er zijn al diverse leuke prijzen binnen gekomen zoals o.a. een bon van Perron 11, een tegoedbon voor
een fotoshoot, een waardebon voor een gelpolish inclusief handmassage, diverse pakketjes van
winkels uit Oosterwolde en lekkere flessen wijn!

Daarnaast heeft u maandag een mail gekregen over de verkoop van kerststollen:
Roomboter Amandelstol 750 gram met zuivere amandelspijs.
Verpakt per stuk in een plastic zak.
Verkoopprijs € 5,00 per stuk.
Bestel de nu de lekkerste Kerststol van Oosterwolde en steun onze school!
De bestellijst voor deze kerststol hangt op het white-bord bij de directiekamer.
U kunt ook bestellen door te mailen naar directie@obsboekhorst.nl , dan schrijven wij u naam op de
bestellijst.
Kerststollen zijn af te halen en te betalen tijdens de kerstdisco op donderdag 19 december. Graag
contant en gepast betalen.
Natuurlijk mogen familieleden/ kennissen ook profiteren van dit aanbod en zo onze school steunen!
Bestellen kan t/m vrijdag 13 december, dus laat deze kans niet lopen...
Namens de kinderen van Obs Boekhorst hartelijk dank.
Een aantal belangrijke praktische zaken wat betreft de kerstdisco en kerstmarkt:
* Kinderen worden gebracht bij de hoofdingang. De kinderen komen over de rode loper in de grote
zaal waar vervolgens de disco zal plaats vinden. De ouders blijven buiten.
* De kinderen krijgen te eten en te drinken tijdens en na de disco, maar of dit voldoende zal zijn voor
een volledige maaltijd dient u zelf in te schatten.
* De jassen worden in bakken gedaan, deze bakken worden vervolgens boven neergezet, zodat u bij
het ophalen van de kinderen alvast de jas uit de bak kunt halen.
* De kinderen worden opgehaald via onze eigen ingang (dus niet via de hoofdingang). Als u
vervolgens naar boven loopt kunt u via de kerstmarkt uw kind(eren) ophalen en weer via onze eigen
ingang de school verlaten.
* Wilt u voor de betaling van de kerststollen contant geld meenemen en gepast betalen? Voor de
kerstmarkt is het handig kleingeld mee te nemen.
De boeken worden per stuk verkocht voor €0.50. /De sfeerlichten die gemaakt zijn door de kinderen
€1.- /De kerststollen kosten €5.00 per stuk.
* Tijdens de kerstdisco worden er foto`s gemaakt van de kinderen. We proberen deze zo snel
mogelijk op onze website te plaatsen zodat ook u ervan kunt genieten. www.obsboekhorst.nl
Vrijdag 20 december is het om 12.00 uur KERSTVAKANTIE voor alle kinderen van Obs Boekhorst.
Maandag 6 januari 2020 hopen we iedereen weer in goede gezondheid terug te zien op school bij de
Nieuwsjaarsactiviteit georganiseerd door de OV!
Het team van Obs Boekhorst wenst iedereen:

