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12.05 uur start Kerstvakantie
Weer naar school !

WELKOM OP BOEIMEER
Er is weer een aantal nieuwe leerlingen op onze school begonnen Te weten:
Welkom op Boeimeer !!! We wensen jullie heel veel succes en plezier op je nieuwe school toe.

KERSTVERHAAL VAN SJORS
kerst zonder sneeuw
het is winter.
de mensen in de stad Ulgijne zien nog geen sneeuw.
Ze hebben zoon zin in sneeuw.
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Maar dat is er nog niet.
de moeder van Russ zegt dat hij zich geen zorgen moet maken.
Maar dat doet Russ wel.
Hij wil graag sleeën en sneeuwballen gooien met zijn vrienden maar dat kan niet.
Hij besluit naar een land met sneeuw te gaan het word een lange tocht heel lang zelfs maar het is de
moeite waard.
Hij gaat naar het hoge noorden.
Hij gaat stiekem met de vrachtwagen mee.
Een uur later is hij er al.
Hij heeft heel erg honger.
Hij weet niet wat hij moet doen.
Wat moet hij nu toch doen?
Weten jullie het?
Hij besluit naar een bakker te gaan met de portemonnee van z’n moeder, die hij had gestolen.
Dat was niet zo mooi van Russ.
Maar ja, hij heeft het gedaan en kan niet meer terug.
Hij weet zelf ook niet meer welke kant het op is.
Eerst maar een broodje bij de bakker.
Nou, nou, nou, nou toch niet.
Hij kan wel 11 dagen zonder eten.
Hij gaat met de volgende vrachtwagen mee.
Na een uur met de vrachtwagen mee vindt hij het wel koud genoeg.
Hij wil graag naar binnen naar z’n warme huis.
He, wacht eens, weten jullie wat Russ nu wil gaan doen?
Hij gaat in de vrachtwagen .
Eindelijk is hij bij zijn bestemming.
Nu alleen de kerstman zoeken.
Weten jullie waar de kerstman is?
Russ kijkt hoog in de lucht.
Een licht, een vallende ster.
Hij wenst dat hij weet waar de kerstman is en dat hij zo weer veilig terug naar huis kan.
En z’n wens komt uit.
Hij weet het! In de kerstman’s huis natuurlijk.
Maar nu moet hij dat weer zoeken.
Hij ziet een heel klein lichtje in de verte.
Zou dat het huis kunnen zijn?
Hij loopt wel 4 kilometer door de sneeuw.
Zijn voeten zijn koud, want hij heeft geen sneeuwschoenen aan.
Het lichtpuntje wordt groter als hij loopt.
Hij kijkt nog eens goed.
Nee, het is een belletje dat op een berg ligt.
Hij kan niet zien wat er verder is.
Hij klimt de berg op en ziet iets roods.
Het is het huis van de kerstman, helemaal rood.
Hij glijdt de berg af naar het huis van de kerstman.
Hij vraagt; hoe komt het dat er dit jaar geen sneeuw is in Ulgijne?
Eerst moeten de mensen in Ulgijne maar weer eerlijk worden en niks stelen, zegt de kerstman.
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Russ krijgt een rood hoofd.
Hoe weet de kerstman dat?
Steeds gaat het ren-rendier de wereld rond en hoort alles.
Maar omdat hij zo snel is heet hij het ren-rendier en ziet niemand hem.
Russ vraagt aan de kerstman; mag ik naar mijn eigen huis?
De kerstman antwoord; als jij die portemonnee teruggeeft aan je moeder!
Ren-rendier brengt je wel naar Ulgijne.
Binnen 5 minuten is hij er, want het ren-rendier gaat 1000 kilometer per uur.
Als Russ thuis is, geeft hij de portemonnee aan zijn moeder en hij zegt; sorry dat ik je portemonnee stal,
maar ik had hem nodig omdat ik kerstcadeautjes wilde kopen.
Zijn moeder geeft hem een kus en zegt: al goed!
Het ren-rendier brengt kadootjes en sneeuw.
Zo wordt het ook een gelukkige kerst in Ulgijne.
Einde.
IN JANUARI ZIJN JARIG
JANUARI

OUDERS GEZOCHT OC KOBER
OuderCommissie BSO Okidoki zoekt nieuwe leden
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Er zijn plekken vrij gekomen in de OC van Okidoki. Momenteel bestaat deze voornamelijk uit ouders van
kinderen van de P&P-school. Vanuit de Nutsschool komen er ook veel kinderen naar de BSO. Wij zouden
het daarom erg waarderen als de OC wordt uitgebreid vanuit de Nutsschool.
Wij komen circa 6 keer per jaar bijeen en houden ons bezig met:
- meedenken over beleid
- aanspreekpunt voor ouders
- helpen bij het organiseren van acitiviteiten zoals bijv. zomerborrel,
- betrokken bij nieuwe ontwikkelingen binnen de diverse units, denk bijvoorbeeld
Heeft u belangstelling? Stuur een mail naar 'ocokidoki@kober.nl' of meldt je bij een van de leidsters van
Okidoki.
We zien u graag in het nieuwe jaar!
De Oudercommissie

TIPS CJG
Internet is voor kinderen de plek om op ontdekkingstocht te gaan. Het is leuk en leerzaam maar
brengt ook risico’s met zich mee. Hoe houd je een oogje in het zeil? Zet de computer op een
centrale plaats in huis. Kies samen met je kind een wachtwoord. Spreek af dat er nooit persoonlijke
gegevens worden doorgegeven en kijk regelmatig in de geschiedenis op de internetpagina welke sites je
kind heeft bezocht. Bekijk voor meer tips over internetgebruik van uw kind de CJG opvoedtip op de
website van uw school. U kunt ook direct met het CJG contact opnemen via www.cjgbreda.nl of 0800 - 444
000 3.
Zie de bijlage bij deze Boeibode voor meer informatie over dit onderwerp
TOT SLOT
Tot slot hoop ik dat u veel leesplezier heeft beleefd aan deze Boeibode. Als u kopij heeft voor de
Boeibode, kunt u dit mailen naar : s.vgool@nbsboeimeer.nl
Namens team Boeimeer, Saskia
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