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Agenda december
4
7
17
18

: Sint op school (vanaf 12.15 uur zijn de leerlingen vrij)
: Studiemiddag team (vanaf 12.00 uur leerlingen vrij)
: Kerstlunch gr. 1 t/m 8
: Start kerstvakantie (vanaf 12.00 uur leerlingen vrij)

Agenda januari
4
18

: Eerste schooldag 2021
: Startweek Citotoetsen g. 3 t/m 8

Agenda februari
9
10 – 16
12
22 – 26

: Studiemiddag team (vanaf 12.00 uur leerlingen vrij)
: Adviesgesprekken uitstroom Voortgezet Onderwijs groep 8
: Studiemiddag team (vanaf 12.00 uur leerlingen vrij)
: Vakantie

Agenda maart
1 -5

: Oudergesprekken gr. 1 t/m 7

Sinterklaasfeest
Vrijdag 4 december komt Sinterklaas met twee pieten onze school bezoeken. Nou, eigenlijk al
de avond ervoor! Hij slaapt namelijk op school en wel in de speelzaal van de
kleuters……spannend! De kinderen weten dit nog niet en horen het pas op vrijdagmorgen…..
Groep 1/2 en 3 gaan hem wakker maken om 8.15 uur. Ze zingen een lied en Sinterklaas
vertelt uit zijn grote boek. De peuters van Lutje Grut gaan
daarna op bezoek bij Sint in de speelzaal.
Nadat Sint wat gerust heeft, gaat hij naar de bovenverdieping
waar hij plaats zal nemen op het podium. Groep 6/7 en
groep 8 zingen een lied voor Sint en gaan dan verder met
het uitpakken van de surprises. De kinderen van groep 4/5 mogen
langer bij Sint blijven. Zij ontvangen een cadeautje en Sint
leest ook bij hen voor uit het grote boek.
We maken er een gezellige ochtend van!
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Kerstlunch donderdag 17 december op school
Zoals we allemaal weten, speelt Corona nog steeds een grote rol.
Vandaar dat wij als school ook de kerstviering aanpassen. In plaats van
een kerstdiner hebben we besloten om een kerstlunch te organiseren.
De kinderen mogen deze dag feestelijk gekleed naar school komen.
Daarnaast nemen alle kinderen deze dag (donderdag 17 december) een
feestelijke lunch mee van huis. U kunt denken aan een gekookt eitje,
luxe broodjes e.d. Vanuit school bieden we elke groep een suikerbrood,
een kerststol en drinken aan. Na de lunch vullen we het middag programma met toneelvoorstellingen en liedjes voor én door de
kinderen. Dit doen we boven, op het podium in de grote hal. Uit elke
groep doen leerlingen mee. De leerlingen zijn deze dag, net als anders,
gewoon om 14.00 uur vrij.

Oud-papier-lopen en ouderbijdrage
Binnenkort krijgt u weer een opgaveformulier voor kalenderjaar 2021 met de
data waarop oud papier gelopen wordt. Loopt u ook een keer? We hebben uw
hulp hard nodig! De opbrengsten worden gestort op de schoolrekening,
Stichting Vrienden van de Bouwsteen. Hiervan bekostigen we veel extra’s,
denk aan cadeautje Sint, kerstactiviteiten, traktaties, aanschaf extra materialen
voor de leerlingen, enz. Ook het schoolreisgeld kunnen we daardoor laag houden
en we hoeven zodoende geen ouderbijdrage te vragen voor activiteiten.

Kinderraad
Uit groep 5 t/m 8 zijn twee leerlingen per groep gekozen als vertegenwoordiger voor de
Kinderraad. Iedere leerling kon zich beschikbaar stellen en uitleggen aan de groep waarom
hij/zij geschikt zou zijn als lid van de Kinderraad. Vervolgens is er gestemd, net als bij echte
verkiezingen. De leerlingen hebben, samen met juf Esther, op 12 november voor de eerste
keer vergaderd. Juf Esther heeft uitgelegd wat de bedoeling is en wat de taken zijn van de
Kinderraad. Met de vorming van de Kinderraad zetten we in op ‘actief burgerschap’. We
vinden het belangrijk dat onze kinderen gezien en gehoord worden.

Van links naar rechts: Tom – Raphael -Isabella – Auri – Dilan – Noah – Kato – Kirsten
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Invulling subsidie ondersteuningsprogramma
Wellicht heeft u meegekregen dat alle scholen in Nederland een subsidieregeling ‘inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s onderwijs’ konden aanvragen voor schooljaar 2020 – 2021. Ook wij
hebben dit gedaan en medio oktober jl. hebben we goedkeuring voor het ingebrachte plan gekregen.
De subsidie is bedoeld om bepaalde leerlingen extra aandacht te kunnen schenken, zodat ze geen
nadelige effecten ondervinden van deze Corona-periode. Wij hebben gekozen voor een verlengde
schooldag voor groep 4/5 op woensdag. Zij blijven tot 13.00 uur op school en krijgen extra
ondersteuning voor lezen en automatiseren rekenen. Inmiddels heeft groep 4/5 al vijf woensdagen
achter de rug. We werken ‘op maat’ in vier groepjes. Zowel wij als de leerlingen zijn enthousiast en
doen actief mee. Daarnaast hebben we voor groep 3 t/m 8 speciale theater-leesboeken aangeschaft
en als kers op de taart gebruiken we een groot deel van de subsidie voor een buitenprogramma
‘Bewegend Leren’ waar alle kinderen profijt van gaan hebben. Over dit laatste krijgt u in de loop van
het schooljaar meer informatie, daar dit geïntegreerd wordt in het ‘renovatieplan schoolplein’. We
verwachten medio mei dit gerealiseerd te kunnen hebben.

Extra nieuws van BSO de Flamingo’s
Beste ouders of verzorgers,
Wij zijn BSO de Flamingo’s. Wij zijn 5 dagen in de week open, onze BSO zit bij OBS de
Bouwsteen in. Wij zouden het heel leuk vinden als er nog meer kinderen gezellig bij ons
komen spelen. Op de woensdag en margedagen van de school eten we ook brood met de
kids. We spelen heel veel spelletjes. We hebben geluk met een groot plein naast onze BSO. Ze
kunnen vrij voetballen, schommelen, aan de duikelen en in de zandbak spelen. Ook maken we
gebruik van de gymzaal. Hier kunnen we activiteiten doen, zoals tikkertje en apenkooien.
Tijdens Sinterklaas brengt hij ook altijd leuke cadeaus langs de BSO. Met goed weer gaan we
ook wel eens een wandeling maken in het bos achter de BSO. We gaan 1 keer in de maand
naar de bibliotheek. We hebben ook heel veel knutselspullen. De kinderen kunnen goed hun
creativiteit kwijt. Als jullie benieuwd zijn kunnen jullie altijd even aankloppen bij de BSO en
een kijkje nemen. Jullie zijn allemaal van harte welkom bij de Flamingo’s. We hopen jullie nog
eens te zien.
Groetjes,
De Flamingo’s
(Marjan & Anne Floor)
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