Nieuwsbrief 7
Agenda
11 december 2018
19.30 MR vergadering
12 december 2018
Oudercafé
17 december 2018
19.30 OV vergadering
19 december 2018
Kerstviering
20 december 2018
Kerstbakjes maken
21 december 2018
Nieuwsbrief 8
12.30 uur alle leerlingen vrij, start kerstvakantie

7 januari 2019
Eerste schooldag
9 januari 2019
Luizencontrole
11 januari 2019
Nieuwsbrief 8, Oudercafé
14 januari 2019
Studiedag, alle leerlingen vrij
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.

Nieuws uit de groepen
Kiva
In de maanden november/december werken we aan het thema " Wat is een fijne groep?".
De afspraak die we met de kinderen maken: Wij horen bij elkaar en iedereen wil er ook bijhoren.

Sinterklaas
Na lang wachten hebben wij Sinterklaas en zijn pieten op school mogen ontvangen. Hij kwam dit
keer niet op zijn witte paard aan, maar werd gebracht door de politie!
Enkele indrukken van deze fantastische dag:

1 - De Pieten vonden het heel gezellig om met de kinderen van De Boxem buiten te spelen.

2 - De agenten kwamen Sinterklaas onderweg tegen. Amerigo was heel moe en kon niet meer verder, dat zagen de agenten
die in de politiebus door de wijk reden. Gelukkig kon Sinterklaas door de agenten naar school gebracht voor het feest.

3 - Een muziekvoorstelling, dansje, liedje en een versje voor de Sint!
Sinterklaas heeft erg genoten van de stukjes die de kinderen hebben opgevoerd!

Kerst

Adventsviering
De adventsviering is opgebouwd vanuit een verhaal over ontmoetingen op het marktplein.
De herbergier David is van plan om het plein in Bethlehem gezellig te maken.
Hij organiseert een markt op het plein en hij verhuurt de marktkramen. Het lukt hem niet om alle
marktkramen te verhuren. Eentje blijft steeds maar leeg staan. Als op een dag herder Siem vraagt of
hij de kraam mag huren om zijn wol, melk, kaar en schapenvlees te verkopen, weigert de herbergier
hem. Want hij wil niet zo'n stinkende vieze man op de markt.
Als op het laatst niemand gevonden is om de kraam te huren, zoekt hij contact met de herder. En dan
blijkt hoe groot zijn vooroordelen over de herder waren, want Siem komt fris gewassen met een
mooie mantel achter zijn kraam staan.
Als de markt er staat, komen de mensen van alle kanten, ook omdat er in die tijd een volkstelling is
van keizer Augustus. Mensen komen van ver om zich in te schrijven. Zo ook Jozef en Maria.
De herbergier weigert Jozef en Maria, want er is geen plaats in de herberg.
Herder Siem ziet hoe nodig het is dat deze zangere vrouw een slaapplek vindt en hij geeft de
herbergier de tip om ze de plek verderop in de stal te wijzen. Dat doet de herbergier.

En daar in de stal kan gebeuren wat het kerstverhaal vertelt: daar wordt Jezus geboren.

Afgelopen maandag hebben we de eerste adventsviering gehad.
- De eerste kaars ging over de wens van ontmoeting tussen mensen: over de kleine dingen die we
voor elkaar kunnen doen.
- De tweede advent gaat over de moeite en inspanning die het kost om ontmoetingen goed te laten
verlopen.
- De derde advent staat voor de goede ideeën die we elkaar aanreiken om onze blik te verbreden.
- De vierde advent gaat over elkaar helpen.

Kerstactie: Voedselbank
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 pasta-producten

-

Groente in blik

Op de trap staan 2 blauwe kratten. Hier kunt u de producten indoen.

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 oud ers
en kinderen samen. Tijdens het kerstdiner is er voor alle ouders een borrel op het plein. 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

Oudervereniging
Tijdens de ledenvergadering van 1 oktober is vanuit de begroting de jaarlijkse ouderbijdrage
vastgesteld voor het schooljaar 2018-2019. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar is nodig om
activiteiten te organiseren en financieren. De oudervereniging zal de komende periode vanuit deze

ouderbijdrage de feesten (voor de komende periode het kerstfeest) financieren en samen met de
werkgroepen organiseren.
De vastgestelde vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt € 40,- voor
kinderen die voor december 2018 starten op school en € 20,00 voor kinderen die na december 2018
starten.
Het scheelt elk schooljaar veel tijd en kosten wanneer alle ouderbijdragen via een automatische
incasso kunnen worden ontvangen. De machtigingsformulieren zijn meegegeven. Mocht u het
bedrag liever zelf overmaken dan kan dit op rekeningnummer NL13 RABO 0328 8033 40 t.n.v.
Oudervereniging KBS De Boxem. Gelieve hierbij de voornaam van uw kind te vermelden.
Voor gezinnen die financiële moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage te bekostigen, kan
Stichting Meedoen Zwolle hulp bieden. Indien u financi ële of principiële bezwaren hebt tegen het
betalen van de vrijwillige ouderbijdrage horen wij dit graag. Ook staan wij open voor een
betalingsregeling, indien dit gewenst is. U kunt met vragen en opmerkingen terecht bij de directie
van onze school, de penningsmeester van de oudervereniging of één van de overige bestuursleden.
Mochten er vragen zijn spreek ons dan gerust aan of mail naar ov.boxem@catent.nl.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Oudervereniging
Frederike, Rick, Harry en Tessa

