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Agenda 
 

30 november       Thema-avond Mediawijsheid 
  uitnodiging in de bijlage 
5 december  Sinterklaasfeest op school 
22 december  Kerstviering 
23 december  Alle kinderen zijn om 12.00 

uur vrij! 
26 december t/m  Kerstvakantie 
6 januari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Bezoek Sinterklaas 
Ook dit jaar brengen Sinterklaas en Pieten op maandag 5 december een bezoekje aan de 
kinderen van onze school. Zij zullen bij de kinderen van groep 1/2 en 3/4 op bezoek gaan en 
langs de andere groepen lopen om even gedag te zeggen. 
De groepen 5 t/m 8 hebben een eigen programma met cadeautjes en surprises.  
Alle groepen hebben tot 14.00 uur school. 

 
Kerstcrea 

Op donderdagochtend 22 december zullen alle kinderen iets creatiefs voor de 
kerstdagen maken bij een aantal enthousiaste moeders/oma’s.  
Hiervoor hebben de kinderen een aantal dingen vanuit huis nodig:   
- grote, lege pot  
- kerstfiguurtjes (hertjes, kerstman, kerstballen, autootje etc.)  
- lampjes op batterijen of een nep kaarsje 
 
Na afloop van het kerstdiner kan dit meegenomen worden om thuis neer 
te zetten.  
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Kerstviering  
De kerstviering is dit jaar op donderdagavond 22 december van 18.00 uur tot 19.30 uur. 
U kunt uw kind vanaf 17.50 uur op school brengen via de hoofdingang. De zijdeuren zijn 
gesloten. Zodra alle kinderen aanwezig zijn, gaan ze in hun eigen groep genieten van een 
overheerlijk kerstbuffet. 
Graag vragen wij uw hulp bij het samenstellen van een hapjesbuffet, door iets te eten klaar 
te maken voor de groep van uw kind(eren). Als ieder kind iets lekkers meeneemt, krijgt elke 
klas zijn eigen samengestelde hapjesbuffet. 
Te denken valt aan kleine hapjes zoals, mini gehaktballetjes, mini pannenkoekjes, 
aardappelkroketjes, worstenbroodjes, knakworstjes, mini pizza’s, kipspiesje etc. Denkt u 
indien nodig aan de warmhoudplaatjes?  
We plaatsen alle hapjes op een grote tafel in elke groep. De kinderen mogen daarna zelf 
kiezen wat ze willen eten. Om te zorgen voor een gevarieerd buffet, kunt u vooraf intekenen 
wat u wilt gaan maken. Wilt u rekening houden met de aantallen? In een grote groep hoeft 
er niet voor elk kind een hapje gemaakt te worden. In een kleine groep moeten er wat meer 
hapjes gemaakt worden.  
Vanaf donderdag 15 december komt er bij elk lokaal een intekenlijst op de deur te hangen. 
 
De leerlingen moeten zelf een bord, bestek (mes/vork/lepel) en beker voorzien van naam 
meenemen. Wilt u dit donderdagmorgen (in een plastic zak) meegeven aan uw kind? 
 
Terwijl uw kind(eren) binnen van het hapjesbuffet genieten, bent u buiten van harte  
uitgenodigd om het jaar gezellig af te sluiten onder het genot van een drankje (de kosten 
voor de drankjes zijn voor eigen rekening en kunnen contant of met de pin betaald worden).  
Om 19.15 uur gaan alle kinderen met de eigen leerkracht naar buiten waar we samen met u 
en de kinderen afsluiten. 

 
 
 
 
 
 
 
Laatste schooldag dit kalenderjaar: vrijdag 23 december 
Deze ochtend starten de leerlingen gewoon om 8.30 uur. 
Op deze dag ruimen we alles op en krijgen alle leerlingen allerlei spullen mee naar huis, 
waarna zij om 12.00 uur beginnen aan de kerstvakantie. Denk aan het meenemen van een 
grote tas. De kerstvakantie duurt tot en met 6 januari 2023. 

 
Aanpassing document (t)huiswerk 

We hebben na intern overleg aanpassingen gedaan in het huiswerkbeleid. In de bijlage kunt 
u het document bekijken.  
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Laatste maand statiegeldactie 

Lever je statiegeld in bij Coop Borculo en doneer aan basisschool de Keikamp. 
 
Tot en met 31 december kunt u uw statiegeld doneren aan onze school. De 
opbrengst zal gebruikt worden om ons schoolplein te verduurzamen en weer tot 
leven te brengen. Een duurzaam schoolplein ontwerpen, aanleggen en 
onderhouden, kost geld. Graag willen wij de opbrengst van de statiegeldactie 
hiervoor gebruiken zodat we van alle mooie ideeën, werkelijkheid kunnen maken.  
Op deze manier wordt het een schoolplein waarvan iedereen kan genieten en we 
verzekerd zijn van jarenlang speelplezier! 
 
Na afloop van de actie verdubbelt de Coop het bedrag! 

 
 
Nieuws van de Dorpsböke 

Vanaf oktober zijn we elke maandag- en vrijdagmiddag van 13 tot 15 uur 
geopend. We zijn blij te merken dat de nieuwe openingsdagen positief 
ontvangen worden. Al meerdere nieuwe leners hebben de weg naar de 
Dorpsböke in het dorpshuis gevonden, leuk! De collectie is inmiddels ook 
weer aangevuld met leuke jeugdboeken over het thema Sinterklaas en 
Kerst. Kom gerust kijken! 
De bibliotheek in Borculo is de hele maand december gesloten. In die periode kunnen jullie 
in de Dorpsböke in het dorpshuis wel terecht. Vanuit de collectie uit Borculo zijn er extra 
jeugdboeken naar de Dorpsböke gekomen zodat er nog meer te kiezen is. Boeken die 
geleend zijn in Borculo kunnen in de Dorpsböke gewoon ingeleverd worden. 
Het reserveren van boeken kan tijdelijk niet in Borculo en Geesteren. 
Voor wie toch een boek wil reserveren kun je ervoor kiezen om het boek in Neede af te 
halen. 
 
Openingstijden december 
Tot en met maandag 19 december zijn we geopend op de gebruikelijke maandag en 
vrijdag van 13 tot 15 uur. Op vrijdag 23 december zijn we geopend van 12 tot 14 uur, 
speciaal aansluitend aan de schooltijden van deze dag. Daarna hebben we kerstvakantie.  
Op vrijdag 6 januari staan de vrijwilligers weer met veel plezier voor jullie klaar.  
 
Tot ziens in de Dorpsböke in het dorpshuis! 
 
 

 
Namens de Sport Federatie Berkelland 

Dit schooljaar start de SFB met het programma ‘Sportontdekking & Sportmotivatie’ met als 
doel om zoveel mogelijk kinderen van sport en bewegen te laten genieten. We vinden het 
belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om een sport te beoefenen die ze leuk 
vinden en daarnaast voldoende bewegen. Plezier in sport is hierbij essentieel.  
Met dit programma willen we drempels weghalen die deelname aan sport of bewegen 
belemmeren: Is het vervoer een probleem? Weet je niet welke sport je leuk vindt? Is het 
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financieel niet mogelijk? Vind je het spannend, omdat je niemand kent? Van alle leerlingen 
in groep 3 t/m 8 brengen we in kaart of ze: voldoende bewegen, lid zijn van een 
sportvereniging en of ze tevreden zijn met hun sportkeuze. Mocht een leerling nog geen lid 
zijn of bijv. niet tevreden over zijn/haar sportdeelname dan willen we gerichte 
ondersteuning gaan bieden. Dat kan zijn in groepsverband met een laagdrempelig naschools 
sport- en beweegprogramma en/of individuele begeleiding van de vakleerkracht in de rol 
van beweegmakelaar. Omdat de vakleerkracht een bekend gezicht is voor de leerling kan 
deze een belangrijke rol naar een sportvereniging spelen. De vakleerkracht kan naar 
behoefte samen met de leerling en ouders/verzorgers bekijken welke drempels er zijn om 
wel/niet te gaan sporten om zo de weg naar een passende sport vrij te maken. Voor de 
kerstvakantie nemen we bij alle leerlingen van groep 3 t/m 8 op ‘onze’ basisscholen een kort 
interview af. In het nieuwe jaar kunnen we dan in overleg met ouders/verzorgers starten 
met de ondersteuning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
quenda@sportfederatieberkelland.nl 

 
 
 
Tot slot namens het team van 

         O.B.S. de Keikamp: 
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