
 

Nieuwsbrief 8 

Agenda 

21 januari 2020 

MR Vergadering 

24 januari 2020 

Leerlingenraad 

31 januari 2020 

Nieuwsbrief 9 

11 februari 2020 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

12 februari 

Thema voorstelling voor de ouders van de kleuters en peuters. 

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 

Het team van KBS De Boxem heeft een poster ontwikkeld waarop de strategische thema's te zien zijn. 
Vanaf maandag 20 januari 2020 hangt de poster op de gang.  

De kinderen krijgen een beknopte versie van ons schoolplan mee naar huis. Het volledige schoolplan 

kunt u terugvinden op onze website: www.kbsdeboxem.nl   

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. Op dinsdag 21 januari 2020 wordt het onderwijskundig jaarplan met de MR 

besproken en in nieuwsbrief 9 schijven zullen we u informeren over onze speerpunten voor 2020.  

Nieuws uit de groepen 

Afscheid juf Lousan 

Juf Lousan mag in februari 2020 afstuderen! Langs deze weg willen wij onze collega van harte 
feliciteren! 

Op de middelbare school waar juf Lousan op de dinsdag, woensdag en donderdag werkzaam 

is,  gaan ze een project starten voor hoogbegaafde leerlingen en juf Lousan is hiervoor gevraagd en 

https://www.kbsdeboxem.nl/


juf Lousan heeft ervoor gekozen om dit project op te pakken. We bedanken juf Lousan voor haar 
inzet op onze school en wensen haar veel succes met het project op haar andere school!  

Juf Alieke krijgt een uitbreiding en juf Marijke zal op de vrijdagen in de groep zijn. Vanaf maandag 20 

januari 2020 ziet het er als volgt uit: 

Maandag t/m donderdag juf Alieke 

Vrijdagochtend juf Marijke 

Nieuws uit groep 1-2 

Vigo is aan het wennen in groep 1-2 A en Suze is aan het wennen in groep 1-2B. Welkom, we wensen 
jullie een fijne schooltijd toe!  

Net als de peuters zijn wij gestart met het thema Hatsjoe, wat heb ik nou? De vader van Amber 

kwam vertellen over zijn werk op de ambulance. We konden vragen stellen en we hebben de nieuwe 

kleding van het ambulance personeel gezien. De huishoek is omgebouwd tot een ziekenhuis. Er zijn 
al veel patiënten behandeld. Wat kunnen alle kinderen dit al  goed!  

Tijdens de werkles zijn er al mooie ambulances en zusters geknutseld. Groep 1 oefent met vouwen 

de schuine vouw. Groep 2 oefent om 16 vierkantjes te vouwen. Een opdracht bij de werkles was om 
een kralenplank voorbeeld precies na te maken. 

Doordat er al veel meegenomen is konden we een echte apotheek inrichten in de klas.  Hier kunnen 

we vanuit de huishoek medicijnen halen om kinderen beter te maken. Wij vinden het leuk dat 
iedereen zo betrokken is!  

In de klas oefenen we versjes en liedjes die bij het thema passen. Met rekenen tellen we medicijnen 

en met taal schrijven we al woorden na die bij het thema horen. We oefenen met de nieuwe thema 

woorden, bijvoorbeeld stethoscoop. Best lastig die moeilijke woorden!  

De afgelopen tijd hebben we al veel letters geleerd. Deze letters zijn al geweest: s,h,k,p,r,v,o,a.  

21 januari houden we een creamiddag. We gaan elkaar verbinden met verband en gaan nog veel 

meer leuke dingen doen! Als er nog ouders zijn die ons kunnen helpen, u kunt zich inschrijven bij het 
lokaal voor groep 1-2A.  

 

Peuterspeelgroep De Boxem 

Samen met school zijn wij woensdag gestart met het thema Hatsjoe, wat heb ik nu? Woensdag 

kwam er een vader langs die wat kwam vertellen over zijn werk op de ambulance. De kinderen 

vonden het wel een beetje spannend maar wisten heel goed wat de kleur van de lampen waren en 

wat voor geluid de ambulance maakt. Ook zijn we in het ziekenhuis op de gang geweest want beer 

had een zeer been. De peuters hebben goed gezorgd voor beer, een verband om zijn been, beer 
getroost en geknuffeld. En als snel voelde beer zich weer beter.  

Vanaf 28 februari 2020 start peuterspeelgroep De Boxem ook op de vrijdagochtend!  Wilt u meer 

weten of eens een kijkje nemen op de peutergroep? Neem contact op met de afdeling Planning & 

Plaatsing via 088-850 88 15 of midden-noord@prokino.nl 

mailto:midden-noord@prokino.nl


 

Pilot Parro 

Zoals in de vorige nieuwsbrief gecommuniceerd is, gaan we op school starten met de pilot 'Parro'.  

Parro is een app die ouders en leerkrachten kunnen downloaden op hun telefoon of tablet. 

Komende week zullen leerkrachten via de e-mailadressen ouders een uitnodiging sturen. Heeft u 

hier bezwaar tegen, dan vragen wij u dit vóór woensdag 22 januari aan de leerkracht van uw kind 

door te geven. Mochten we niks van u vernemen, dan wordt u uitgenodigd. Vergeet u niet de app te 

downloaden? 

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. 

 



Parkeren 

Na overleg met de gemeente Zwolle vorig schooljaar, zijn er maatregelen genomen om de 

verkeersveiligheid rondom de school te waarborgen. De parkeerplaats is uitgebreid en de weg voor 

de terp is vorig jaar afgesloten voor autoverkeer en dient dus  niet meer als 'Kiss and Ride'. Wij 

vragen u vriendelijk om uw auto in de parkeervakken voor de school of verderop bij “De Verbinding” 
te parkeren en niet in de berm of op de fietsstraat. 

Invalide parkeerplaatsen 

Voor school zijn er enkele invalide parkeerplaatsen. Met klem wordt u verzocht deze vrij te laten 

voor mensen die dit echt nodig hebben. Ook al maakt u er maar “heel even” gebruik van, het maakt 

voor een ander het verschil of hij / zij een kind naar school kan brengen of niet. Graag hier rekening 
mee houden! 

Belangrijk: Data verstrekking OV 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd om uw privacy voorkeuren wat betreft de data 

verstrekking OV (naam, groep, mailadres) t.b.v. inning vrijwillige ouderbijdrage aan ons door te 

geven. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan vragen wij u dit vóór vrijdag 24 januari 2020 te 

doen via het e-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. 
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