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

EXTRA I N F O

Woensdag 15 december 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u heeft kunnen vernemen in de toespraak van premier Rutte zal de kerstvakantie dit schooljaar
eerder beginnen.
Evenals de vorige thuisperiode is er tijdens de schoolsluiting noodopvang voor:
• kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep.
(Heeft één ouder in een gezin met 2 ouders een cruciaal beroep? Dan krijgt u het verzoek om zoveel
mogelijk zelf de kinderen op te vangen).
• kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig
is.
Meer info op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/cruciale-beroepen
De noodopvang begint maandag 20 december. Wij vragen u als ouders alleen gebruik te maken van
de noodopvang van 20 t/m 24 december als het echt niet anders kan!
Wilt u toch gebruik maken van de noodopvang dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
I.v.m. het maken van een rooster graag uiterlijk vrijdag 17 december 12.00 uur.
De Kerstviering die gepland stond voor donderdag 23 december schuiven we door naar het nieuwe
jaar. Deze week zijn er veel kinderen thuis omdat ze positief getest zijn op Corona of die in
quarantaine zitten.
Wij willen graag met zoveel mogelijk kinderen gezellig eten en hebben daarom besloten de viering
over de kerstvakantie heen te tillen.
Na de kerstvakantie krijgt u van ons een nieuwe datum voor het buffet.
Vrijdag 17 december gaan de kinderen gewoon naar school. Deze dag gebruiken we om de
kerstspullen op te ruimen en de week af te sluiten met de klas.
Kerststukjes maken
Donderdag 16 december gaan wij kerststukjes maken, ook maken we
kerstkaarten die bij Stellinghaven zullen worden bezorgd om de ouderen
een hart onder de riem te steken.
De leerlingen gaan deze opdrachten binnen hun eigen groep doen.
Natuurlijk gaan alle kinderen wel weer een kerststukje maken. Hiervoor
dienen de kinderen op 16 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 nemen voor de ochtendpauze én de lunch eigen eten en
drinken mee!
Donderdagmiddag krijgen de kinderen het gemaakte kerststukje mee naar huis.
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MR vergadering (online)

Donderdag 16 december

Kerststukjes maken; groen en versiersels mee! Kersttrui aan.
Juf Xandra in groep 5

Vrijdag 17 december

Juf Xandra in groep 5
Vergadering leerlingenraad (online)
VAKANTIE t/m zondag 9 januari 2022
1e schooldag van 2022

Maandag 10 januari

Jarigen
De komende weken zijn jarig:
16-12 Amber
groep 4
Zoë O
groep 4
Julian
groep 6

04-01
05-01
09-01
14-01

Hana
Joyce
Luna
Fayenna

22-12 Corné
Lauren
Liam
Mieke

groep 2
groep 6
groep 4
groep 3

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

groep 5
groep 5
groep 2
groep 8

