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Agenda
3-12

MR

3-14 dec

Flessenactie Save the children

5-12

Sinterklaas

7-12

(kleine) wieletjesdag

10-12

Leerlingen vrij, studiedag team

11-12

Kerststukjes maken

11-12

Viering 2e advent

13-12

Monitoring dBOS 5 t/m 8

19-12

Wedstijd Dansbattle groep 5
Kerstviering op school

20-12

Spelletjesmiddag met de Boekhorst

21-12

Start kerstvakantie / ’s middags vrij

Advent
De vier maandagen voor kerst, vieren we met
de kinderen Advent. We kijken dan samen uit
naar Kerst. De vieringen hebben een vaste
structuur. Iedere week is een andere groep
aan de beurt. We zingen samen, er worden
kaarsen aangestoken, er staat een verhaal
centraal dat ook weer terug komt in de
kerstvering.
Kerstviering
Ouders (OR & MR) en team hebben
afgesproken dat we de kerstviering volgens
een bepaalde cyclus laten verlopen. Vorig jaar
was dat de kerstwandeling, dit jaar doen we
de viering op school en volgend jaar is het in
de kerk. De details voor dit jaar volgen nog.
Sinterklaas
Woensdag is het 5 december en naar verluidt
zal de Sint met zijn Pieten ook op MFS Zuid
langs komen. U heeft daarover via juf Trudy al
een mail ontvangen.
Kerststukjes maken
Op dinsdag 11 december gaan de kinderen
weer kerststukjes maken. Voor oase is
gezorgd. De kinderen moeten zelf nog wat
decoratie en groen meenemen. Dat kan
klimop zijn of iets anders uit de tuin dat
gesnoeid kan worden.
Parnassys – Ouderportaal
We zijn druk bezig met het inrichten van het
Ouderportaal via Parnassys. Dat betekent dat
u straks kunt inloggen in Parnassys en
toegang krijgt tot een aantal items. Zo kunt u
zelf adreswijzigingen of emailadressen
aanpassen; de afspraken met de leerkracht
kunnen via Parnassys worden ingepland en we
gaan vanaf 2019-2020 werken met het
digitale rapport.
Portfolio
Het rapport van uw kind is niet meer passend
bij Toekomstgericht onderwijs en wordt
binnenkort vervangen door een portfolio. De
studiedagen van het team staan in het teken
van de ontwikkeling hiervan.
Studiedag team
Op maandag 10 december zijn de kinderen
vrij i.v.m. een studiedag. Er zijn dit schooljaar
4 studiedagen ingepland. Ze staan allemaal op
de activiteitenkalender.
Wieletjesdag
Vrijdag 7 december is de laatste wieletjesdag
van 2018. Alleen kleine wieltjes zijn toe-

gestaan om mee te spelen in de kleine en grote
pauze. Voor schooltijd niet, omdat de kleuters en
hun ouders ook veilig naar school moeten
kunnen. Met ingang van 2019 wordt elke eerste
woensdag van de maand ( mits dit een
schooldag is) wieletjesdag. De eerstvolgende
wieletjesdag in 2019 is woensdag 6 februari.
Leerlingenraad
De kinderen van de leerlingenraden van Obs
Boekhorst en Cbs In de Kring hebben besloten
de spelletjesmiddag zoals deze vorig schooljaar
is georganiseerd, ook dit schooljaar een vervolg
krijgt. Donderdag 20 december is
spelletjesmiddag voor alle groepen. Op deze dag
mogen er gezelschapsspelletjes mee naar school
genomen worden om samen met elkaar te
spelen.
Dance battle
De kinderen van groep 5 nemen deel aan
danslessen bij Clarette en Leon. In 4 lessen
zullen de kinderen 4 (stijl)dansen aanleren. In de
laatste les zal Clarette een aantal dansparen
aanwijzen die op woensdag 19 december (onder
schooltijd) mogen deelnemen aan de finale van
deze danswedstrijd. Deze koppels zullen het dan
opnemen tegen koppels van andere scholen uit
de omgeving.
Monitoring dBOS (de Bibliotheek op School)
Op donderdagmiddag 13 december komt Anneke
de Jong (consulente v.d. Bibliotheek) op school
om de kinderen van groep 5 t/m 8 een digitale
vragenlijst in te laten vullen. Dit is de start van
het project ‘de Bibliotheek op School’. De
uitkomst van de vragenlijst geeft de
beginsituatie aan van hoe het op In de Kring
gesteld is met o.a. leesmotivatie en
mediawijsheid. Daar wordt dan een plan opgezet
om daarmee op een hoger niveau te komen. Op
de ouderavond (28 januari) zal Anneke de Jong
hier meer over vertellen.
Foute Kersttruiendag van Save the Children.
In de bijlage vindt u informatie over de actie
‘Save the children’ die op 14 december wordt
afgesloten met een ‘foute kersttruiendag’.

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff (directeur)

