
 

Nieuwsbrief 11 

Agenda 

12 maart 2020 

13.45 uur Dansvoorstelling alle groepen  

18 maart 2020 

Boomfeestdag groep 3-5 

20 maart 2020  

Nieuwsbrief 12 

25 maart 2020 

Juffendag kleuters 

27 maart 2020  

Leerlingenraad  

3 april 2020 

Nieuwsbrief 13 

8 april 2020  



Paasviering 

9 april 2020 

Studiedag, alle leerlingen  vrij 

10 april t/m 13 april 2020 

Paasvakantie 

17 april 2020 

Koningsspelen, nieuwsbrief 14 

24 april 2020 

Moeder-verwen-dag 

 

Nieuws uit de groepen 

Nieuws uit groep 1-2 A:  

In groep 1-2 A is Max gestart. We wensen hem een fijne schooltijd toe!   

Bij groep 1-2 hebben we het over verschillende feesten en manieren van vieren.   

We hebben het thema geopend met Padlet. Er stonden leuke foto's op van allemaal verschillende 

feesten. We konden zien hoe jullie het thuis vierden. Leuk dat jullie zoveel foto's erop hebben 

gezet!  

In de klas hebben we een hoek waar we geboortekaartjes maken. Een aantal kinderen hadden hun 

geboortekaartje meegenomen. Zo konden we zien hoe we zelf goed een kaartje na konden 

maken. Verder hebben we een hoek waar je een moskee kunt bouwen en in de gang zijn er tafeltjes 

ingericht met verschillende culturen uit de klas. Zo hebben Cengiz en Aaradhya en Vedhika spulletjes 

meegenomen over hun cultuur. De moeder van Cengiz heeft ons uitgelegd over de 
Islam. Cengiz heeft laten zien hoe ze bidden in hun cultuur.   

Als we het hebben over vieren, denken we ook aan vaderdag en moederdag. Willen jullie de 

volgende dagen vast vrijhouden in jullie agenda:  

24 april moeder-verwen-dag  

19 juni papa-doe-dag 



Uw zoon of dochter zal u deze dag extra in de watten leggen, en een leuke ochtend voor u 

regelen. Het programma is van kwart voor 12 tot kwart over 12. Daarna kunnen we het gezamenlijk 

opruimen en kunt u uw zoon of dochter mee naar huis nemen. Lukt het niet om zelf op deze dagen 
te komen, dan mag er ook iemand anders mee.    

25 maart vieren juf Alieke en juf Lisan hun verjaardag. Deze dag willen we een playbackshow houden. 

Kinderen die het leuk vinden mogen een dansje laten zien en playbacken. Een andere leuke act is 

ook prima. Ze mogen dit in een groepje doen of alleen. In de gang hangt een lijst waarop je kan 

intekenen met wat je gaat doen.  Deze dag mogen de kinderen hun eigen speelgoed meenemen 
naar school, en als ze willen ook verkleed op school komen.   

Kiva  

Komende periode gaan we werken aan het thema rollen in de groep.  De kinderen leren dat iedereen 

een rol speelt bij pesten.  

Pesten is een groepsprobleem. Dat probleem lossen we samen op. Iedereen moet meewerken om er  

een fijne groep van te maken. Ook de buitenstaanders. In een groep kunnen kinderen verschillende 

rollen aan nemen. Rollen die vaak voorkomen bij pestsituaties zijn: slachtoffer,  pester, assistent, 

versterker, buitenstaander en verdediger. Pesten is een groepsproces. De pesters pesten vaak niet 

alleen, maar worden gesteund dooreen deel van de groep. Zo zijn er assistenten die 

actief meepesten. Ook zijn er versterkers: deze kinderen doen niet actief mee, maar staan erbij en 

moedigen de pester aan door bijvoorbeeld te gaan lachen. Er zijn ook kinderen die het slachtoffer 

helpen (verdedigers). Tot slot zijn er buitenstaanders. Zij zijn vaak wel aanwezig als er wordt gepest, 

maar ze doen niet mee en grijpen ook niet in om het pesten te stoppen. Buitenstaanders spelen een 

belangrijke rol in het ondersteunen van het pesten. Door niets te doen, stemmen ze er impliciet mee 

in: wie zwijgt, stemt toe. 

Voor alle ouders:   

Voor maandagmiddag 6 april zijn we nog opzoek naar ouders die willen helpen bij de creamiddag. 
Intekenen kan via Parro. Hier krijgt en via Parro bericht van.  

Bij de kleutergroepen zoeken we lege Olvarit potjes. Als u dit nog thuis heeft staan kunt u dit 
inleveren bij een van de kleuterjuffen.   

Reminder: volgende week donderdag de 12e zijn jullie uitgenodigd voor de dansvoorstelling op 

school.  U bent 13.45 uur welkom om te komen kijken.   

 



 

 

 



Hey! Een nieuwe meester? 

Hallo iedereen, Mijn naam is Liam Brinkhuis en ik kom stage lopen bij jullie op school!  

Ik ben 18 jaar oud en woon in Zwolle. Ik woon samen met mijn ouders en 2 jaar oudere broer.   

Ik doe de opleiding Onderwijs Assistent op het Deltion College. Ik heb deze opleiding gekozen, 

omdat ik werken met kinderen ontzettend leuk vind. Ik vind kinderen iets leren enorm motiverend 

en ik krijg een enorm goed gevoel als ik de kinderen iets leer waar ze hun hele leven iets aan 

gaan hebben.Ik heb natuurlijk ook nog hobby’s! Ik ben een enorme sportieveling, ik vind het leuk om 
te sporten met mijn vrienden. Ik voetbal ook nog wel eens in mijn vrije tijd.  

Ik vind het ook ontzettend leuk om dingetjes met muziek te doen. Van het luisteren naar muziek tot 

liedjes maken.  

Ik ben hier vanaf 2 maart 2020 op elke maandag te vinden. Verder in het jaar ben ik nog 1 hele week 
op stage, Super leuk.  

Ik heb er natuurlijk heel veel zin en ben ook heel blij dat ik het hier op De Boxem mag doen!   

Mocht je nieuwsgierig naar me zijn, wees niet bang om gedag tegen me te  zeggen. Ik loop stage 
bij juf Lisan in groep  

1 -2.   

Hopelijk tot snel!  

 

Verkeer rondom school  

Wij zien dat de parkeergelegenheid niet toereikend is en vragen u om zoveel mogelijk op de fiets te 

komen. Mocht het echt niet mogelijk zijn om uw kind met de fiets te brengen, dan verzoeken wij u 

om te parkeren ín de vakken. Zijn alle parkeerplaatsen bezet, dan kunt door rijden naar de locatie 
van Doomijn Kinderopvang en vanuit daar te wandelen. 



Dit om te voorkomen dat er voor de kinderen onveilige situaties ontstaan.  

Bericht Gemeente Zwolle: aanleg parkeerplaatsen 

Aannemer Van Gelder gaat in de periode van 6 t/m 19 april extra parkeerplaatsen aanbrengen nabij 

onze school. Tijdens deze periode is Doomijn Kinderopvang Oude Wetering 78 met de auto 

bereikbaar via een omleidingsroute. E.e.a. wordt d.m.v. bebording aangegeven. Onze parkeerplaats 

is gewoon bereikbaar via de Laan der Molens. De werkzaamheden zullen enige overlast met zich 
mee brengen, wij vragen uw begrip hiervoor.  

 

 

Oudervereniging 

Ouderbijdrage en schoolreis 

Tijdens de ledenvergadering van 10 september 2019 is vanuit de begroting de jaarlijkse 

ouderbijdrage vastgesteld voor het schooljaar 2019-2020. De vastgestelde vrijwillige ouderbijdrage 

bedraagt € 40,- per kind (€ 20,00 voor kinderen die na december zijn gestart). De ouderbijdrage is 

vrijwillig, maar is hard nodig om alle activiteiten te organiseren en financieren. 

Op dit moment is de oudervereniging samen met school begonnen met het organiseren van de 

schoolreis. Deze staat gepland voor donderdag 23 april. De oudervereniging zorgt voor de 

financiering van de schoolreis vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Helaas blijft het aantal betaalde 

ouderbijdrage op dit moment achter ten opzichte van de begroting die tijdens de ledenvergadering 



is gepresenteerd. Doordat de oudervereniging hierdoor minder inkomsten heeft komt de schoolreis 
voor dit jaar in gevaar. 

Uiteraard willen wij als oudervereniging heel graag alsnog een fantastische schoolreis organiseren 

voor alle leerlingen van groep 1 t/m 5. Om dit mogelijk te maken hopen we op uw medewerking. Is 

het betalen van de ouderbijdrage er dit jaar nog niet van gekomen of bent u het 

machtigingsformulier vergeten in te leveren en bent u wel voornemens om de vrijwillige 

ouderbijdrage te betalen neem dan contact op met de oudervereniging of lever het 

machtigingsformulier in bij Gulcin. 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 financiële of principiële bezwaren hebt tegen het 

betalen van de vrijwillige ouderbijdrage dan verzoeken wij u om dit te melden bij de directie van de 

school. 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. 

 

Groet, 

Rick (penningmeester OV), Harry, Tessa, Astrid en Frederike 

 

 



Verkiezing Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft ouders de mogelijkheid mee te denken en mee te beslissen 

over keuzes die gemaakt worden binnen de school. De MR bestaat uit vier leden: twee leden 

(ouders) gekozen vanuit de ouders en twee leden (leerkrachten) gekozen uit het team. Tijdens 

vergaderingen van de MR, waarbij de directie wordt uitgenodigd, staat de ontwikkeling van de 

Boxem centraal. We hebben naast de vergaderingen ook overlegmomenten om medezeggenschap 

te hebben bij belangrijke ontwikkelingen. Zoals personeelsbeleid, onderwijskundige doelstellingen 

en begroting. De speerpunten voor de komende jaren worden nu gevormd in het schoolplan 2019-

2023. Als oudergeleding hebben we, afhankelijk van het onderwerp, hier instemmings- of 

adviesrecht op. De insteek van de MR is dat we voor alle leerlingen het beste willen voor nu en in de 
toekomst. 

De zittingstermijn van de huidige MR loopt eind dit schooljaar af. Dit betekent dat er dit schooljaar 

verkiezingen worden gehouden onder ouders voor twee zittingsplaatsen. Doormiddel van dit bericht 

willen wij als MR jullie meenemen in dit proces. 

Tijdspad: 

• Vrijdag 6 maart bekendmaking verkiezingen MR 

• Donderdag 9 april 2020 bekendmaking kandidaten 

• Maandag 25 tot en met donderdag 28 mei 2020 Verkiezingen MR 

Ouders kunnen zich dus vanaf nu verkiesbaar stellen. Dit doet u door voor vrijdag 3 april uw 

aanmelding per mail, samen met een korte motivatie, te versturen naar mr.boxem@catent.nl. Bij 

meerdere aanmeldingen volgen er verkiezingen. Voor vragen kunt u gerust mailen of één van de 

ouders aanspreken (Marco Konkelaar of Erwin Ensing). 

Hartelijke groeten, 

MR KBS de Boxem 

Erwin Ensing (voorzitter) 

 

Samenwerkingspartners 

Zoals u weet werken wij op school met verschillende organisaties samen om goed aan te kunnen 

sluiten op de ontwikkeling van onze leerlingen. Hieronder ziet u de contactpersonen van onze 
samenwerkingspartners 

• Esther Bolt, Jeugdverpleegkundige GGD 



• Charis Huizingh,  Sociaal Werker Jeugd en Gezin Gemeente Zwolle  

• Inge Reitsma, Connect Lopedie 

• Femke van Ringh, Kinderfysiotherapeut FysioPlus Zwolle 

Intraverte  

In januari 2020 zijn we een samenwerking gestart met Intraverte.  Intraverte is er voor kinderen bij 

wie de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld voor kinderen die weinig 

zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een 

scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om 

kunnen gaan. Maar ook wanneer motorische vaardigheden achterblijven zoals schrijven, fietsen, 

klimmen en rennen. 

Intraverte helpt kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en 
beweging. 

Kinderoefentherapeut Sabine Mulder is elke donderdagmiddag te vinden in de gymzaal van de 
Boxem.  

 

 


