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Agenda 

15 oktober 2019 

MR vergadering 

16 oktober 2019 

Open huis voor toekomstige ouders 

18 oktober 2019 

Oudercafé 

Opruimen Decoratie Kinderboekenweek (ouders) 

Leerlingenraad 

21 oktober t/m 25 oktober 2019 

Herfstvakantie 

30 oktober 2019 

Luizencontrole 

1 november 2019 
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5 november 2019 

Creamiddag  

8 november 2019 

Decoreren centrale hal, thema:' Daar zit muziek in!' (thema: Sint & kerst)  

11 november 2019 

Sint Maarten 

12 november 2019 

MR vergadering 

14 november 2019 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

OV vergadering 

15 november 2019 
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Nieuws uit de groep 

Groep 1-2 

Vorige week woensdag hebben de kinderen de sleutel van de schatkist gevonden. Eindelijk konden 
we de kist openen. Wat een feest! Er zaten lekkere rozijntjes in en mooie prentenboeken. 

De prentenboeken kwamen goed van pas voor de Kinderboekenweek. Deze weken besteden we 

extra aandacht aan het leesplezier. 

Een aantal kinderen nam kastanjes mee naar school. Een nieuw thema is geboren! Kijk eens, wat ik 

vond in het bos? De kinderen mogen herfstbladeren en vruchten meenemen naar school. Na de 
herfstvakantie gaan we over dit thema werken. 

Herfstwandeling 



Op woensdag 30 oktober willen we een herfstwandeling gaan maken in het Engelse Werk in Zwolle.  

We zijn op zoek naar ouders/grootouders, die willen rijden en een groepje willen begeleiden. In de 
gang komt een inschrijflijst te hangen. 

Nieuws uit de groep 1-2b  

Sep is aan het wennen in onze groep. In de week van 4 november zal hij volledig starten. Wij wensen 

Sep een fijne schooltijd toe! 

Deze week Heeft de Opa van Anna Meis en de Oma van Lennon voorgelezen in de groep. Wat 
gezellig was dat! 

Volgende week gaan de kinderen met de werkles een eigen verhaaltje bedenken en maken.  

Creamiddag 

Dinsdagmiddag 5 november is de eerste creamiddag, waarbij we met alle groepen 

groepsdoorbrekend gaan werken! We zijn opzoek naar ouders, die een groepje kinderen willen 

begeleiden bij het knutselen. 

Vindt u het leuk om creatief aan de slag te gaan en een groepje kinderen te begeleiden, dan kunt u 
zich opgeven op de intekenlijst die bij het lokaal hangt. 

 



 

 

Schoolontwikkeling 

Het team van KBS De Boxem heeft de strategische thema's voor het schoolplan bepaald. De ambities 

en speerpunten (concept) zullen voorgelegd worden aan de oudergeleding van de MR. Zodra wij de 
ambities en speerpunten vastgesteld hebben zullen wij deze met alle ouders delen.  

Communicatie 

Als school zijn wij altijd op zoek naar manieren om de communicatie zo optimaal te laten verlopen. 

Om goed te kunnen communiceren is het van belang wederzijdse verwachtingen uit te spreken en 
de communicatielijnen helder te hebben. 

We hebben afspraken gemaakt over de communicatie, het volgende mag u van ons verwachten:  

• Klasbord: Een kijkje in de klas! 

• Groepsapp ouders: Geen communicatiekanaal van school. De klassenouder kan daar 
reminders en oproepen plaatsen, die ook vanuit school worden gemaild.   



• E-mail: alle mededelingen, oproepen en de nieuwsbrief 

• Nieuwsbrief 

 

Denktank 

Ouders kunnen bij ons op school meedenken en praten via de MR (medezeggenschapsraad). U kunt 

er ook voor kiezen om op een laagdrempelige manier mee te praten en mee te denken over 
schoolse zaken in onze denktank.  

In de periode tot aan de kerstvakantie wil len we in de denktank met ouders gaan praten over 

'communicatie'. Vindt u het leuk om samen met de directie van gedachten uit te wisselen in de 

denktank, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Gülci̧n Bayindir door een e-mail te sturen naar 
directie.boxem@catent.nl  

 

Leerlingenraad 

Vanaf groep 5 is de leerlingenraad actief en KBS De Boxem start dit schooljaar met de 
leerlingenraad!  

Wat is de leerlingenraad? 

Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen 

vanaf groep 5. De leerlingen van de leerlingenraad zetten zich in voor schoolzaken en delen hun 

ideeën met de leerkrachten en directie. Samen met de leerlingen van groep 5 is ervoor gekozen om 
met alle leerlingen van groep 5 de leerlingenraad voor schooljaar 2019-2020 te vormen.  

Waarom willen we een leerlingenraad op KBS De Boxem? 

Een leerlingenraad past binnen actief burgerschap en integratie. Actief burgerschap wordt 

uitgedrukt in verschillende domeinen. Eén van die domeinen is participatie. Het gaat bij dit domein 

om kennis over de normen en waarden en het aanbieden van de mogelijkheden voor inspraak, 

vaardigheden en houdingen om op school en in de samenleving actief mee te kunnen denken. Naast 

het bevorderen van actief burgerschap zijn er nog een aantal  punten waarom een leerlingenraad 
wenselijk is op school: 

• De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze 

meetellen. 



• De leerlingen zijn betrokken bij school. 

• De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken worden bevorderd. 

• De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 

• De leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 

• Actief burgerschap wordt bevorderd. 

• De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd. 

De eerste vergadering van de leerlingenraad staat gepland op vrijdag 18 oktober.  

Schoolfruit 

In week 46 (12 t/m 16 november) starten de fruit- en groenteleveringen. We ontvangen de 

leveringen t/m week 16 (15 t/m 19 april). De schoolleverancier is bekend: Het schoolfruit zal 
geleverd worden door Willem Dijk AGF B.V.  Voor meer informatie: 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm 

 

Even voorstellen 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

Charis Huizingh is met welverdiende zwangerschapsverlof en ik mag haar vervanger zijn voor de 

komende periode. Ik ben Iris Holsappel en ben al eerder werkzaam geweest bij het Sociaal Wijkteam. 

Zo werd ik gevraagd om Charis per 1 oktober te vervangen. Jullie kennen mij nog niet, maar ik zal 

dezelfde taken uitvoeren als Charis deed. 

Ik zal te vinden zijn op de Boxem om de week (kan soms uitzondering zijn i.v.m. vakanties) op de 

dinsdagmiddag vanaf 13:00. Op de volgende data kunt u mij vinden op de Boxem voor de komende 
4 maanden:  

• Dinsdag 8 oktober vanaf 13:00 

• Dinsdag 15 oktober (i.v.m. herfstvakantie) vanaf 13:00 

• Dinsdag 5 november vanaf 13:00 

• Dinsdag 19 november vanaf 13:00 

• Dinsdag 3 december vanaf 13:00 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm


• Dinsdag 17 december vanaf 13:00 

• Dinsdag 7 januari (i.v.m. kerstvakantie) vanaf 13:00 

• Dinsdag 14 januari vanaf 13:00 

• Dinsdag 28 januari vanaf 13:00 

Mocht ik niet aanwezig zijn en u wilt toch graag contact met mij opnemen, dan kunt u mij altijd 
bereiken op onderstaand e-mailadres.  

Nogmaals een reminder wat de Jeugd- en Gezinswerker voor u kan betekenen  

-       De Jeugd- en Gezinswerker kijkt samen met u op welke wijze uw kind zo snel mogelijk 

ondersteuning kan krijgen en/of geholpen kan worden;   

-       Ondersteunen bij vragen over opgroeien en opvoeden;  

-       Een vast gezicht voor school, ouders/verzorgers en kind; 

-       Zorgaanvragen oppakken, advies en/of ondersteuning bieden en eventuele hulp inzetten;  

-       Een brugfunctie tussen de school en de (gespecialiseerde) zorg buiten de school. 

U kunt bijvoorbeeld bij de Jeugd- en Gezinswerker binnen lopen indien er sprake is van: 

• Scheiding, rouwverwerking, stress en angsten; 

• Zorgen over lichamelijke klachten bij het kind (thuis en/of op school); 

• Zorgen over gedrag van het kind (thuis en/of school); 

• Zorgen over de thuissituatie (bijv. problemen financiën, ziekte/beperking) en invloed op het 

kind.  

Hartelijke groet,  

Iris Holsappel 

Jeugd- en Gezinswerker 

i.holsappel@swt.zwolle.nl 



 

Oudervereniging 

In de eerste 7 weken van het schooljaar hebben verschillende enthousiaste ouders zich alweer flink 

ingezet voor de school. Op de eerste woensdag na de zomervakantie (net zoals alle eerste 

woensdagen na een vakantie) is er door een aantal ouders gecontroleerd op luizen bij de kinderen. 

In kleine groepjes worden de kinderen opgehaald en gecontroleerd. Leuk om te doen, want je hoort 

van alles tijdens de korte kletspraatjes (“Ik heb nog wel wat zand in mijn haren hoor, want ik ben 
gisteren bij de Milligerplas geweest en daar gingen we gooien met zand”!). 

De landelijk Kinderboekenweek is begonnen, met als thema ‘Reis mee!’. De school besteedt hier 

aandacht aan tijdens haar lessen en een groepje ouders heeft zich gericht op het versieren van de 

centrale hal van de Boxem. Een prachtig NS Loket is gemaakt en overal hangen boekenkaften aan 

het plafond. Na het pluizen of versieren is er tijd om met elkaar een kopje koffie te drinken; een 
leuke manier om andere ouders te leren kennen. 

Het voelt nog ver weg, maar ook de Sinterklaascommissie is, samen met juf Lisan, inmiddels druk 

bezig met het uitdenken van dit feest en zelfs het eerste strooigoed is alweer ingeslagen!  

De data voor het versieren van de school zullen dit jaar in de agenda van de nieuwsbrieven genoemd 

worden. Ook als je je niet hebt opgegeven voor de werkgroep, maar je het wel leuk lijkt om een keer 
te helpen; sluit gerust aan om te helpen! 



 

 



 

Open huis 

Op woensdag 16 oktober 2019 hebben wij van 8.45  tot 12.15 uur open huis voor ouders die zich aan 

het oriënteren zijn voor een basisschool. Kent u gezinnen die op zoek zijn naar een basisschool voor 

hun kind(eren)? Dan mag u ze namens school van harte uitnodigen om een kijkje te nemen op KBS 

De Boxem! 



 


