Nieuwsbrief 6
Agenda
30 november 2018
Open dag
5 december 2018
Sinterklaasviering
6 december 2018
Studiedag, alle leerlingen vrij
7 december 2018
Nieuwsbrief 7
12 december 2018
Oudercafé
19 december 2018
Kerstviering

20 december 2018
Kerstbakjes maken
21 december 2018
Nieuwsbrief 8
12.30 uur alle leerlingen vrij, start kerstvakantie
Let op!
De volgende twee studiedagen waren niet opgenomen in de planning: woensdag 29 mei 2019 en
dinsdag 11 juni 2019. Alle leerlingen zijn dan vrij.

Sinterklaas
Sinterklaas heeft onze schoenen gevuld. We hebben leuke cadeautjes gekregen en pieten plaatjes.
Wat was het een rommeltje op school!
5 december zal Sinterklaas bij de hoofdingang aankomen om ongeveer 10 over half 9. U kunt uw
kind gewoon naar de klas brengen. U mag als ouder(s) buiten bij de hoofdingang wachten om samen
Sinterklaas een warm welkom te geven. We willen u vragen om op de aangegeven plekken te gaan
staan, zodat alle kinderen het goed kunnen zien. We zullen de rest van de dag het feest samen met
de kinderen vieren.
De kinderen mogen op 5 december als ze het leuk vinden verkleed als Sint of Piet naar school komen.
Deze dag krijgen de kinderen eten en drinken van school, u hoeft zelf niets mee te geven.

Kerst

Langzaam maar zeker maken we ons op voor het Kerstfeest, dat we samen gaan vieren. Het
adventsproject is opgebouwd vanuit een verhaal over ontmoetingen op het marktplein. Wij zullen
de adventsvieringen onder schooltijd in het Boxemtheater gaan vieren.
De kerstperiode zullen wij afsluiten met een kerstviering onder schooltijd en een kerstdiner op
woensdag 19 december 16:50 – 18:00 uur in de vorm van een lopend buffet. Tijdens het kerstdiner
is er voor alle ouders een borrel op het plein. Om 17:45 uur sluiten we gezamenlijk met ouders en
kinderen de avond af.

Bij de tweede advent viering, maandag 10 december besteden we aandacht aan onze goede doelen
actie. We zamelen voedingsmiddelen in voor de voedselbank in Zwolle.
Vanaf maandag 10 december tot en met woensdag 19 december kunnen levensmiddelen worden
ingeleverd voor de voedselbank.
U kunt denken aan:
-

Houdbare Chocolademelk

-

Beschuit of broodcrackers

-

Macaroni, spaghetti of andere pastaproducten

-

Groente in blik

Hieronder ziet u alle kerstactiviteiten
- Maandag 10 december kunt u intekenen voor het kerstdiner op de Intekenlijst bij de deur van de
klas van groep 0-1. Hierop kunt u aangeven wat uw kind voor lekkers gaat meenemen. Denk hierbij
aan broodjes, knakworstjes, pizza, poffertjes, gevulde eieren, yoghurtjes, fruitspiesjes etc.
- Maandag 10 december start de inzamelingsactie voor de voedselbank Zwolle.
- Woensdag 19 december de Kerstviering onder schooltijd. Afronding van de inzamelingsactie
Voedselbank Zwolle en het Kerstdiner in eigen klas. De kinderen mogen om 16.55 uur het lekkers
naar de klas brengen. Wilt u een bord, beker en bestek meegeven voorzien van naam? Om 17.00 uur
start het kerstdiner en om 17:45 tot 18:00 uur is de gezamenlijke afsluiting op het plein met ouders
en kinderen samen. Het zou fijn zijn als er ouders zijn, die ons willen helpen bij het opruimen.
- Donderdag 20 december creamiddag kerst. We willen samen met de kinderen kerstbakjes maken.
Wilt u alvast groene takken verzamelen. Dit mag vanaf 17 december in de gang neergelegd worden.
We zoeken nog ouders die dondermiddag willen helpen met het maken van de bakjes. De
intekenlijst hangt ook in de gang bij groep 0-1. De kinderen mogen zelf een bakje voorzien van naam
met oase meenemen en versiering. Een kaars krijgen ze van school.
- Vrijdag 21 december 12:30 uur Speelgoedmorgen groep 1 en groep 2. Wilt u een extra plastic
tas/pedaalemmerzak meegeven i.v.m. de werkjes.

Peuterspeelgroep Boxem
Per 9 januari 2019 gaat peuterspeelgroep Boxem van start! Dit is in samenwerking met Landstede
Kinderopvang (per 1 januari Prokino).
De peutergroep van KBS De Boxem, een mooie voorloper op ons basisonderwijs! De kinderen
groeien gemakkelijk de school in, de ontwikkelingslijn is meer ononderbroken en de ontwikkel- en
onderwijsbehoefte van elk kind is nog eerder in beeld. De peutergroep zal op de

woensdagochtenden draaien en afhankelijk van de wensen en aanmeldingen uitbreiden tot
meerdere dagdelen in de week.
Heeft u een peuter en bent geïnteresseerd? Dan kunt een kijkje komen nemen in de peutergroep op
de volgende twee inloop-ochtenden:
woensdag 12 december (8.30 uur oudercafé)
woensdag 19 december
Graag tot ziens!
Team KBS De Boxem en Landstede Kinderopvang

