
 

Nieuwsbrief 5 

Agenda 

27 november 2019 

8.30 uur Oudercafé 

29 november 2019 

Nieuwsbrief 6, Denktank 

5 december 2019 

Sinterklaasfeest 

12 december 2019 

Open dag (toekomstige ouders) 

13 december 2019 

Leerlingenraad vergadering 

Nieuwsbrief 7 

18 december 2019 

Kerstviering  



20 december 2019 

12.30 uur Start kerstvakantie  

23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Kerstvakantie 

 

Schoolontwikkeling 

Studiedag 

Donderdag 14 november heeft het team van KBS De Boxem een studiedag gehad. Als school zijn we 

volop in ontwikkeling en een aantal beleidsstukken hebben we op de studiedag geëvalueerd.  

Het schoolplan van KBS De Boxem is bijna af. Op de studiedag hebben we verder gewerkt aan het 

schoolplan. De oudergeleding van de MR heeft de conceptversie van ons ontvangen. De MR hee ft 

instemmingsrecht en zal een reactie geven op het schoolplan. Op het moment dat het schoolplan is 
vastgesteld, zullen we het plan met alle ouders delen. 

Naast alle beleidstukken zijn de leerkrachten op de studiedag ook aan de slag gegaan met het 

thematiseren. We ontwikkelen op KBS De Boxem een werkwijze waarin het thematisch werken 
procesmatig wordt aangeboden.  

Het laatste agendapunt van onze studiedag ging over AVG. Binnen Catent wordt zorgvuldig 

omgegaan met privacy en persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons 

(digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is 

beperkt tot de medewerkers van onze organisatie. Op de studiedag hebben we onze afspraken 
geëvalueerd en nieuwe afspraken gemaakt rondom AVG.   

Denktank 

Twee ouders hebben zich aangemeld voor de denktank. Op vrijdag 29 november staat er een 

overleg gepland waarin we de verwachtingen van ouders  t.a.v. communicatie gaan bespreken. In 
Nieuwsbrief 6 zullen we u hierover verder informeren.  

Nieuws uit de groep 

Thema herfst  



In het Engelse werk hebben we een herfstwandeling gemaakt met de kinderen. Ze hebben bladeren, 
eikels, kastanjes, beukennootjes en takjes gezocht.  

De kinderen hebben een kijkdoos geknutseld, waarin de gevonden spulletjes een plek kregen.  

In het technieklokaal kunnen de kinderen een proefjes doen met de zwaartekracht. Bladeren laten 

vallen in de hoepel en een helikopter vouwen en laten vallen in de hoepel.  

In de werkles hebben we het scheuren van papier en het vouwen van papier geoefend.   

Creamiddag  

De eerste creamiddag van dit schooljaar was een succes! Wat zijn er mooie lampionnen gemaakt.   

Het groepsdoorbrekend werken zorgde voor gezelligheid en behulpzaamheid bij de kinderen.    

We bedanken ouders voor hun hulp. Wat fijn dat ouders zo betrokken en behulpzaam zijn, zodat 
extra activiteiten als creamiddag en een herfstwandeling georganiseerd kunnen worden!  

Daar zit muziek in! 

Volgende week starten we met het schoolbrede thema ‘daar zit muziek in’. Een thema waar we tot 
de kerstvakantie aan gaan werken. Het thema wordt met de hele school in de centrale hal geopend.  

Een docent van de Mec muziekschool komt gedurende het thema 3 muzieklessen verzorgen, waarin 
de kinderen kennis maken met een ukelele, keyboard en djembe.  

We zijn opzoek naar (groot)ouders, die een instrument bespelen en die hierover willen vertellen in 

de groep.   

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Sinterklaas 

Donderdag 5 december (i.p.v. woensdag 4 december) zal Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op school 

komen. We beginnen de dag net als altijd in de klas. Jullie mogen als ouders ook blijven kijken en 

alvast buiten bij de hoofdingang wachten. Wel graag aan de zijkant, zodat alle kinderen het goed 

kunnen zien.   

Voor 5 december zoeken we nog een aantal ouders die ‘s middags willen helpen met het sinterklaas-
spelletjes-circuit. De lijst hangt bij het lokaal van juf Lisan. Dit zal van 13.00 tot 14.30 uur zijn.   

Surprises 

Vandaag hebben de kinderen van groep 3-5 een brief ontvangen van Sinterklaas. 

Sinterklaas heeft het erg druk en daarom heeft hij groep 5 om hulp gevraagd: 

Lieve kinderen uit groep 3 en 5,  

Hier een brief van Sinterklaas. Samen met mijn pieten zijn wij al druk aan het werk om alles voor te 

bereiden voor het grote Sinterklaasfeest. We zijn pepernoten aan het bakken met heerlijke 

schuimpjes en de inpak pieten zijn al druk cadeautjes aan het inpakken.    

Sinterklaas wil jullie dit jaar wel om een gunst vragen. De jongens van groep 5 zijn al best oud en 
kunnen al veel. Ik wil jullie vragen om Sinterklaas dit jaar een handje te helpen.  



Maandag 18 november zal groep 5 lootjes trekken met elkaar. Ze mogen voor elkaar een surprise 
maken met een gedicht.   

Het schoen zetten op school zal plaatsvinden op 19 november. Wij willen jullie vragen om die dag 

een schoen mee te geven aan uw zoon of dochter.  

 

Kerst 

De adventsvieringen vieren we met de kinderen op school in het Boxemtheater. 

Het adventsproject heet de 'stal van overal'. Het adventsproject is opgebouwd vanuit het 

kerstverhaal en verbonden met mensen, die een kerststal opbouwen. De kerststal blijkt ‘een stal van 

overal’ en van alle tijden te zijn. Passend bij het thema muziek is er extra aandacht voor de liedjes 

tijdens de adventsvieringen. 

Kerstviering woensdag 18 december 

Op woensdag 18 december is de kerstviering op school. De kinderen hebben bij aanvang van de dag 

een viering in het Boxemtheater. We sluiten deze ochtend af met een kerstlunch. Ook de 
peutergroep is hiervoor uitgenodigd! In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.  

Uitnodiging ouders 

Dit jaar organiseren we een kerstviering door de kinderen, waarin de kinderen het kerstverhaal 

uitbeelden. 

Om 17:30 uur start de viering in het Boxemtheater, u bent van harte uitgenodigd! De inloop is vanaf 
17:15 uur. 

We verwachten dat de viering 30 tot 45 minuten duurt. Na afloop zorgt de oudervereniging voor wat 
te drinken. 



 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad is vandaag voor de tweede keer bij elkaar geweest. We hebben de rollen 
besproken en geoefend.  

De agenda voor de komende periode is ook gemaakt: 

• Pauzes: 13 december 2019 en 24 januari 2020  

• Wetenschap en Technologie: 27 maart 2020 24 april 2020 Techniek en wetenschap 

• Burgerschapsvorming: 29 mei 2020 26 juni 2020  

Donderdag 21 november gaat de leerlingenraad langs de groepen om iets te vertellen over de 
leerlingenraad. 

 

Oudervereniging 

Een grote groep enthousiaste ouders (ouders die in de werkgroep decoratie zitten én ouders die het 

leuk vonden een handje te helpen) hebben afgelopen vrijdagavond de school weer prachtig 

aangekleed! Thema Muziek en de Sinterklaasviering zijn samengekomen in versieringen in de 
centrale hal van onze school. 

De werkgroep Sinterklaas is, samen met juf Lisan, druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. 

Overal moet aan gedacht worden; een schoencadeautje, de intocht samen met basisschool de 

Paperclip, de viering zelf met een cadeautje voor de kinderen en gezelschap van Pieten in de klas, 



het strooigoed voor tijdens het feest en een klassencadeau. Er is veel werk verricht om ook dit jaar 
het weer een topfeest te maken! 

Ondanks dat Sinterklaas nog niet geweest is, zijn de ouders van de Feestwerkgroep, samen met juf 

Alieke, druk bezig met het bedenken en organiseren van de Kerstviering op woensdag 18 december. 
Wat een gezellige wintermaanden komen er aan op onze school! 

Lijkt het je leuk om een handje te helpen? Op vrijdagochtend 6 december zal de 

Sinterklaasversiering weggehaald worden en worden vervangen voor Kerst. Op vrijdagochtend 20 

december zal de Kerstversiering weggehaald worden en zal de centrale hal versierd worden in het 

schoolbrede thema ‘Winter’ dat na de kerstvakantie zal starten. Ook als je je niet hebt opgegeven 

voor deze werkgroep, maar je het wel leuk lijkt om een keer te helpen; sluit gerust aan om te 

helpen! 

Mocht je vragen hebben over de activiteiten van de oudervereniging, schroom dan niet om ons aan 
te schieten op het schoolplein of een berichtje te sturen. 

Hartelijke groet namens de oudervereniging, 

Astrid, Frederike, Harrie, Rick en Tessa 

 



 

Groene vingers 

Het onkruid op het schoolplein groeit hard. We zoeken iemand die ons wil helpen met het 

onkruidvrij maken van de het schoolplein. Bent u dat? Of kent u iemand met groene vingers dan 
horen we dat heel graag! 



 


