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Donderdag 26 november 2020

ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
NOVEMBER/DECEMBER 2020
Vrijdag 27 november

13.30 uur Extra vergadering leerlingenraad i.v.m. 4 december

Zaterdag 28 november

Juf Lisette met zwangerschapsverlof

Maandag 30 november

MR vergadering

Woensdag 2 december

Wieletjesdag

Vrijdag 4 december
Maandag 7 december

8.30-12.00 uur Sintviering op school
Leerlingenraad `s middags programma voor groep 5 t/m 8
Juf Carola afwezig; meester Paul in groep 5

Woensdag 9 december

Juf Anita directieoverleg

Donderdag 10 december

Info met bijdrage groep 6
Kerstatelier; groen en versiersels mee! Kersttrui aan.

Vrijdag 11 december

Juf Mieneke cursus; juf Martzen in groep 3
13.30 uur Leerlingenraad

Dinsdag 15 december

Juf Albertina `s middags afwezig; juf Anouk in groep 6

Woensdag 16 december
Donderdag 17 december

Bord, beker, bakje en bestek mee naar school voor de kerstmaaltijd
( groep 2 t/m 8)
Kerstviering 17.30-18.30 uur

Vrijdag 18 december

12.00 uur: VAKANTIE!

Jarigen
De komende weken zijn jarig:
28-11 N`gaiylah
groep 3
30-11 Naya
groep 4
01-12 Lisa
03-12 Amalia
04-12 Tiemen

groep 5
groep 7
groep 3

07-12 Lisa
Mojde
08-12 Menso
09-12 Jamie

groep 7
groep 2
groep 5
groep 2

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Maandag 16 november was voor mij persoonlijk een feestelijke dag. Samen met mijn collega`s en de
kinderen vierde ik het feit dat ik 25 jaar in dienst was van het onderwijs.
Groep 8 haalde mij van huis en ik ging steppend naar school. Ook de rest van de dag werd sportief
ingevuld. Daarnaast hebben alle kinderen meegewerkt aan een boek met lekkere recepten en

beweegactiviteiten. Ik kan voorlopig even vooruit, bedankt allemaal!!
Foto`s staan op www.obsboekhorst.nl
Corona
In de media wordt druk gespeculeerd over de inhoud van de persconferentie op dinsdag 8 december.
Voorlopig gaan wij er vanuit dat de kerstvakantie begint op vrijdagmiddag 18 december om 12 uur
en eindigt op zondagavond 3 januari 2021.
Mocht er iets veranderen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Ook de organisatie van onze kerstviering is in volle gang. Zonder tegenbericht kunt u er vanuit gaan
dat deze doorgaat zoals wij in deze info schrijven.
Mondkapjesplicht
Per 1 december geldt in alle openbare ruimtes een mondkapjesplicht. Deze geldt ook voor alle
bezoekers bij ons op school in de gangen en openbare ruimtes, niet voor onze vaste teamleden.
Ouders zijn op dit moment alleen op uitnodiging in school aanwezig en dienen zich ook aan de
mondkapjesplicht te houden.
Muziekles
Juf Hinke, onze muziek-juf, mag van Comprix vanaf woensdag 2 december t/m de kerstvakantie de
muzieklessen hervatten. Dit vinden wij goed nieuws!
In de tijd van Sinterklaas en Kerst is het altijd gezellig om met muziek leuke dingen te doen.
Sinterklaas op MFS Zuid
Vrijdag 4 december vieren we een Sinterklaasfeest in school met Sinterklaas en
Piet op afstand. Er zal dus geen gezamenlijke ontvangst samen met de andere
scholen zijn.
We maken er op school met de eigen groep een leuk feestje van.
Vrijdag 4 december komen de kinderen, net als anders, vanaf 8.15 uur op school.
Ze mogen deze dag verkleed als Sint of Piet op school komen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen Sinterklaas ook dit jaar weer door surprises
te maken met een mooi gedicht erbij.
De surprises worden uiterlijk maandag 30 november meegenomen naar school.
De leerlingenraad; Lisa (5), Dandenn (5), Aimee (6), Sidney (6), Nethlini (7), Sarah (7), Kay (8) en Lars
(8) organiseert op vrijdagmiddag 4 december een activiteit voor de kinderen uit groep 5 t/m 8.
Kerstviering
Donderdag 10 december is het weer tijd voor ons jaarlijkse kerstatelier. Dit jaar anders dan andere
jaren, omdat we geen beroep mogen doen op hulpouders, helaas! We regelen het vanwege Corona
allen met leerkrachten.
Dit betekent dat de leerlingen binnen hun eigen bouw, opdrachten gaan doen.
Natuurlijk gaan alle kinderen wel weer een kerststukje maken. Hiervoor dienen de kinderen op 10
december groen en versiersels van huis mee te nemen. Voor een kaars en een bakje wordt gezorgd.
Verder zou het heel leuk zijn als de kinderen een leuke kersttrui aan hebben die dag.
De kinderen krijgen die dag ook wat lekkers te eten en te drinken. Zij moeten wel gewoon eten en
drinken voor de lunch meenemen.
Donderdag 17 december is de kerstviering op school. We hebben gekozen voor een kerstmaaltijd.
In een tijd waarin veel gezelligheid anders moet worden ingevuld, willen we met de kinderen eten op
school, in het donker, allemaal mooi aangekleed en in kerstsfeer.
Ook hierbij mogen we geen beroep doen op ouders om mee te helpen bij het bereiden van hapjes of

uitserveren en zullen dit met onze eigen teamleden en stagiaires gaan doen.
Elke groep eet in de eigen klas. We zijn nog bezig met de voorbereidingen van een buffet.
De extra kosten die dit met zich meebrengt komen op rekening van de Oudervereniging (OV).
Wij zijn enorm blij dat de OV wil bijspringen, omdat zonder deze financiering het organiseren van
een kerstmaaltijd niet mogelijk zou zijn!
Voor de kinderen van groep 2 t/m 8 geldt dat zij zelf moeten zorgen voor een bord, beker, bakje en
bestek voor de kerstmaaltijd. Dit moet uiterlijk 16 december meegenomen worden naar school. Voor
de kinderen uit groep 1 regelt de leerkracht dit.
Het tijdsschema voor donderdag 17 december ziet er als volgt uit:
17.15 uur
Inloop voor de kerstmaaltijd. Op het schoolplein lopen leerkrachten die de kinderen
verwelkomen en ontvangen op school. Ouders/verzorgers blijven buiten het hek.
17.30
Kerstmaaltijd voor de kinderen van groep 1 t/m 8
18.30 uur
De kinderen van groep 1 en 2 komen naar buiten en worden gebracht naar het hek
bij het voetbalveld.
18.35 uur
De kinderen van groep 3/4/5 komen naar buiten en worden gebracht bij het hek van
het voetbalveld.
18.40 uur
De kinderen van groep 6/7/8 komen naar buiten en worden gebracht bij het hek van
het voetbalveld.
Ouders/verzorgers blijven dus zowel bij het brengen als het halen buiten het hek.
Wij zijn nog aan het brainstormen hoe we ouders/verzorgers op afstand een indruk kunnen geven
van de kerstviering, daarover later meer.

Nieuws van de oudervereniging
Op 17 november heeft u een brief van de Oudervereniging ontvangen
met daarin het verzoek tot betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.
Met dit geld kan de OV leuke activiteiten organiseren voor alle
kinderen, dus wij hopen dat alle ouders hun steentje bijdragen.
Mochten er vragen zijn over de ouderbijdrage of over de brief dan
kunt u mailen naar ovboekhorst@gmail.com.
Mocht u reeds betaald hebben, dan hiervoor namens de kinderen
hartelijk dank!

Nieuws van buiten school
Bij deze info ontvangt u een nieuwsbrief van de bibliotheek en een flyer van Scala met daarin
activiteiten voor in de kerstvakantie.

