
 

Nieuwsbrief 7 

Agenda 

18 december 2019 

Kerstviering  

20 december 2019 

Speelgoedochtend groep 1-2 

Spelletjesochtend groep 3-5 (de gymles komt te vervallen) 

12.30 uur Start kerstvakantie, alle kinderen vrij 

23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Kerstvakantie 

6 januari 2020 

Eerste schooldag 2020 

8 januari 2020 

8.30 uur Oudercafé 

Luizencontrole 



Schoonmaakavond 

17 januari 2020 

Nieuwsbrief 8 

21 januari 2020 

MR Vergadering 

24 januari 2020 

Leerlingenraad 

31 januari 2020 

Nieuwsbrief 9 

11 februari 2020 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

14 februari 2020 

Carnaval 

17 februari t/m 21 februari 2020 

Voorjaarsvakantie 

26 februari 2020 

Luizencontrole 

28 februari 2020 

8.30 uur Oudercafé 

Rapporten mee 

 

Schoolontwikkeling 

Het schoolplan voor 2020-2023 is klaar! De gekozen strategische thema's zijn: 

• Het nieuwsgierige kind  



• Onze kracht! 

• Samen werken aan kwaliteit 

Na de kerstvakantie krijgen de kinderen een beknopte versie van ons schoolplan mee naar huis. Het 
volledige schoolplan zullen wij in januari op onze website plaatsen.  

Het onderwijskundig jaarplan, wat voort komt uit het schoolplan, wordt op dit moment opgesteld. In 

dit plan beschrijven we voor het jaar 2020 onze acties die we gaan ondernemen om onze 

speerpunten te halen. In januari wordt het onderwijskundig jaarplan met de MR besproken en via de 
nieuwsbrieven zullen we ouders hierover verder informeren.  

Nieuws uit de groep 

Kerstviering 

Op woensdag 18 december lunchen we met de kinderen en de peutergroep gezamenlijk op school. 

Vanaf woensdag 4 december hangt er bij de deur van de klas een intekenlijst voor de lunch. Hierop 

kunt u aangeven wat uw kind voor lekkers gaat meenemen. Denk hierbij aan broodjes, fruitspiesjes, 

groente snack, drinken. Ieder kind neemt een kleine hoeveelheid mee (voor 6 a 8 personen). Dit 

komt op en grote tafel te staan. De lunch is een lopend buffet. De kinderen kiezen zelf lekkere 
dingen uit om te eten.   

I.v.m. allergieën willen we vragen om aan te geven of het bijvoorbeeld glutenvrij is.    

De klassenouders begeleiden de lunch.  

We vragen de kinderen om een eigen beker, bord en bestek in plasticzak mee te nemen, graag 

voorzien van naam.  

Kerstviering woensdag 18 december     

Dit jaar een kerstviering door de kinderen, waarin de kinderen het kerstverhaal uitbeelden.  

We nodigen de ouders en broertjes/zusjes uit om dit met ons mee te vieren.    

Om 17:30 uur start de viering in het Boxemtheater. Inloop vanaf 17:15 uur.    

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

wat drinken.    

Gevraagd: 

Voor de kerstviering zijn we nog opzoek naar 20 glazen (olvarit) potjes  

Creamiddag  

Voor de creamiddag op donderdag 19 december vragen we de kinderen om een bakje met nat oase 

en versiering mee te nemen. Voor een kaars wordt gezorgd. Wie heeft er nog ‘groen’ voor de kerst 
stukjes?  

Schoonmaakochtend in groep 1-2 

In de poll op klasbord waren de meeste voorkeuren voor woensdag 8 januari.  

Woensdag 8 januari is er een schoonmaak ochtend in groep 1- 2 vanaf half 9 tot 10 uur.   



Vele handen maken licht werk. We hopen veel ouders te zien deze ochtend.  

Thema hatsjoe, wat heb ik nou?  

Na de kerstvakantie gaan de groepen 1/2 en de peutergroep werken aan het thema hatsjoe, wat heb 
ik nou?  

We willen het thema afsluiten met een voorstelling voor de ouders van de peutergroep en de ouders 

van de groepen 1/2 op woensdag 12 februari om 11:45 uur.  

Voor het thema zijn we nog opzoek naar witte lakens.  

Nieuws uit groep 1-2b  

Op maandag 6 januari start Amber in groep 2 in de klas 1/2B. We wensen haar heel veel plezier op 
onze school!  

Nieuws uit groep 3 

Voor de kerstvakantie krijgen de kinderen een boekje mee naar huis, hierin staan verhaaltjes maar 

ook wisselrijtjtes. Met de wisselrijtjes oefenen de kinderen vloeiend en vlot te lezen. Willen jullie in 

de vakantie proberen om elke dag 10 minuten te oefenen? Op dit moment hebben ze al 28 letters 
geleerd en daar gaan er de komende weken  nog 6 letters bijkomen. Ga zo door groep 3! 

Rekenen: met rekenen leren we de getallen tot 50 en maken we een begin met plus en 
minsommen.  Ook hebben alle kinderen nu een rekenrek om mee te werken in de rekenles.    

Nieuws uit groep 5 

Na de kerstvakantie gaan we verder met spelling verder met categorie 14 komma -s- woord. De 

regel is: Eerst de komma en dan de s. Met taal gaat het komende thema over herinneringen. We 

hebben het met de kinderen ook over o.a. de tweede wereldoorlog. Woorden die centraal staan zijn: 
het verleden, het heden, de toekomst, maar ook woorden zoals ellende en de samenleving.   

Met rekenen werken ze nu verder aan het doel; delen en vermenigvuldigen, rekenen met de 

bedragen tot 100 euro.  Het zou fijn zijn als thuis het zelf klokkijken wordt gestimuleerd.  Zowel in 

digitale als analoge tijd hebben ze al geoefend met kwartieren/ en 5 minuten voor/ over.   Zodra ze 

zelf dit gaan toepassen merken we dat het vaak ook beter blijft "hangen". De eerste topotoets is 

door alle kinderen ruim-voldoende tot goed gemaakt. Knap gedaan voor zo'n eerste toets van topo! 

Ook konden ze aangeven welke weetjes ze zijn te weten gekomen over Nederland door dit project. 
Hieronder enkele antwoorden van de leerlingen.  

• Ik ken nu alle provincies en hoofdsteden. 

• Ik weet nu dat Nederland eigenlijk laagland betekent.  

• Dat Flevoland de jongste provincie van Nederland is. 



 

 

 



Pilot Parro 

Zoals in de vorige nieuwsbrief gecommuniceerd is, gaan we na de kerstvakantie op school starten 

met de pilot 'Parro'.  Parro is een app die ouders en leerkrachten kunnen downloaden op hun 

telefoon of tablet.  

Parro willen we gaan gebruiken voor korte mededelingen of vragen. Bijvoorbeeld een vraag om 

ouderhulp, of wat praktische informatie over groepsactiviteiten. Er staat ook een kalender op, waar 

bijzondere activiteiten in vermeld staan. De leerkracht kan foto's delen van een groepsactiviteit, of 

een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt (alternatief Klasbord).  

De Nieuwsbrief (tweewekelijks) blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Daarin is 

ruimte voor achtergrondinformatie, langere berichten, algemene schoolzaken, en de kalender, zodat 

u ruim op tijd op de hoogte bent van bijzondere data. Wij vragen u daarom de nieuwsbrieven steeds 

goed te blijven lezen.  

Wij zullen alle ouders in de week van 13 januari een uitnodiging sturen van Parro, zodat we de app 
t/m de maand maart kunnen uitproberen. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Denktank 'communicatie' 

Op vrijdag 13 december is de denktank met ouders bij elkaar geweest. We hebben gesproken over 

de communicatie kanalen van school en welke ontwikkeling op dat gebied gaande zijn. Ook is er 

gesproken over de pilot Parro. Vrijdag 13 maart 2020 gaan we met de ouders van de denktank de 

pilot 'Parro' evalueren. Vindt u het leuk om hierover mee te praten, dan kunt u zich altijd aanmelden 
voor de denktank 'communicatie' door een e-mail te sturen naar Gulcin Bayindir. 

 

Data verstrekking OV 

Data verstrekking OV (naam, groep, mailadres) t.b.v. inning vrijwillige ouderbijdrage en het 
organiseren van activiteiten zoals b.v. Sinterklaas en Kerst.   

Onze oudervereniging organiseert diverse activiteiten onder en na schooltijd, b.v. Sinterklaas, Kerst 

en het schoolreisje. Om de deze activiteiten te kunnen organiseren int de oudervereniging de 



vrijwillige ouderbijdrage. T.b.v. de inning van deze bijdrage heeft de oudervereniging KBS De Boxem 

verzocht om gegevens. Ook wil de oudervereniging graag met u in contact komen wanneer u zicht 

heeft opgegeven om te helpen bij een activiteit. Hiervoor gebruikt de oudervereniging graag uw e -

mailadres.  Langs deze weg verzoeken wij een ieder om vóór 20 december 2019 a.s. zijn/haar 

voorkeur (akkoord OF niet akkoord) kenbaar te maken via mailadres info.boxem@catent.nl  Graag in 

het onderwerp van de mail vermelden "Data verstrekking OV" en in de toelichtende tekst of u wel of 
niet akkoord gaat. 

Open podium 

Ben jij een podiumbeest? Heb jij talent dat je aan heel Stadshagen wilt laten zien? Geef je dan nu op 

voor 'Schitter op het podium' op 24 december a.s. Je mag komen zingen, dansen, kunstjes doen, 

goochelen of misschien wil jij jouw dj-kwaliteiten showen. Iedereen is welkom, of je nu alleen komt 

of met een groep en het maakt ook niet uit hoe oud je bent. Alle acts zijn mogelijk en mogen 

maximaal 10 minuten duren. 

Geef je voor 16 december a.s. op via info@demeisjesvanplezier.com en laat heel Stadshagen op 24 
december genieten van jouw talent. 

 

Kerstbomen actie 2020 

Oude bomen vangen veel winst! 

Doe jij dit jaar ook mee aan de kerstbomenactie op vrijdag 3 januari en woensdag 8 januari 2020? 

Als je tien kerstbomen inzamelt, mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid!  

Ieder jaar wordt in de gemeente Zwolle de kerstbomenactie ‘Oude bomen vangen veel winst!’ 
georganiseerd. 

Je kunt dan kerstbomen inzamelen, zodat die niet op straat blijven liggen of in brand worden 

gestoken. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen meedoen aan de actie. Zo houden we de straten 

schoon en het is goed voor het milieu! 

Doe mee! 

Je mag meedoen als je 15 jaar of jonger bent. Je kunt op vrijdag 3 januari en woensdag 8 januari 

kerstbomen inleveren bij één van de inleverpunten bij jou in de buurt. Voor iedere ingeleverde 

kerstboom krijg je € 0,20 en een stempel op de stempelkaart. Met een volle kaart (tien stempels) 

mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid aan de Ossenkamp 7 in Zwolle.  

Inzamelpunt Stadshagen 



De kerstbomen kunnen worden ingeleverd op vrijdag 3 januari en woensdag 8 januari van 13.00 - 
16.00 uur bij het volgende inzamelpunt: 

 

• Drapenierlaan 

• Jeugdtuinen / Oude Wetering 

• Hoek Frankhuizerallee / Slaperdijkstraat 

• Sportlaan, parkeerplaats CSV’28 

 


