NIEUWSBRIEF
Juli/ augustus 2017
Bijna vakantie…..
De laatste schoolweek is ingegaan. Bijna zit het schooljaar erop. Een jaar dat we zijn
begonnen met de wensen van jullie als ouders en kinderen te inventariseren op het
whiteboard in de gang. Een jaar waarin veel gebeurd is en we nu kunnen zeggen dat:
 We continuïteit houden binnen het team;
 We de inspectie hebben gehaald;
 We een leerlingenraad hebben en oudercafés hebben gehad waarin we veel hebben
besproken met elkaar;
 We een draaiend wifinetwerk hebben en na de vakantie ook 18 Ipads;
 Het dak is gerepareerd en we na de vakantie
starten op nieuwe vloeren en met grotendeels
nieuwe stoelen;
 We in september kunnen starten met onze eigen
schoolbieb;
 We dit niet hadden kunnen realiseren zonder
jullie hulp en ondersteuning!
Vrijdag zwaaien we de kinderen om 12 uur uit
en zien ze dan graag op maandag 28 augustus
weer terug.
Wij wensen u een hele fijne vakantie,
Team St. Bonifacius

Groep 8 was ‘Niet te filmen’
Maandag 10 juli heeft groep 8 twee keer een ‘spetterend’ optreden verzorgd. ’s Middags voor
alle kinderen van school en voor de mensen van Erve Meijerink. En ’s avonds voor alle
ouders, opa’s, oma’s, buren en oud leerlingen. Het was een ‘niet te filmen’ prestatie. Alle
leerkrachten wensen de leerlingen van groep 8 heel veel plezier op het voortgezet onderwijs.

Hulp gevraagd voor de laatste schooldag
Op de laatste schooldag moeten bijna alle lokalen worden leeggeruimd zodat er in de
vakantie nieuwe vloeren kunnen worden gelegd. Mochten er enkele ouders zijn die ons willen
helpen met het verplaatsen van de meubels dan horen wij dit graag. Wilt u dit dan
doorgeven, via uw kind, aan de groepsleerkracht?

NIEUWSBRIEF
Bericht van de (reeds opgeheven) Avond4Daagse-commissie
Zoals wellicht bekend en vernomen wordt er in school-verband geen Avond4Daagse meer
georganiseerd. Maar....
Er was nog geld in kas van alle voorgaande jaren en we hebben gemeend dit goed te
moeten besteden. Bijvoorbeeld aan iets voor school, zodat alle kinderen er
gemak/aardigheid van kunnen ondervinden. Daarnaast waren we er unaniem over eens dat
het een sportief karakter zou moeten hebben omdat wandelen ook goed is voor de
bloedsomloop.
In samenspraak met de school zijn we verheugd de hele school
twee verplaatsbare ‘Kerby’-stoepranden te mogen aanbieden
om zo op willekeurige plekken op de speelplaats te kunnen
stoepranden met een bal.
We hopen dat het een fijne aanvulling is op alle middelen die
er al zijn.
Groeten van de reeds in-ruste-zijnde Avond4Daagse commissie

Eens in de 2 jaar wordt er door de ouderraad een fietstocht
georganiseerd aan het begin van het schooljaar. Dit is altijd een
gezellige samenkomst voor ouders, verzorgers en onderwijzers, die
elkaar onder een hapje en een drankje eens buiten school kunnen
treffen. En voor de nieuwelingen om kennis te maken. Dit tegen een
kleine vergoeding. Deze inkomsten komen ten goede van de
ouderraadkas, waaruit o.a. de activiteiten voor de kinderen betaald worden.
Dit keer hebben wij als ouderraad besloten het fietsen te verruilen voor een
gezellige middag vol entertainment op het schoolplein. Wij organiseren op
24-09-2017 in samenwerking met school:

BONHOEVE’S GOT TALENT!!

Hierbij mogen de kinderen hun talenten laten zien. Denk aan zingen,
playback, goochelen of sporttalent, maar ze mogen natuurlijk ook gewoon hun knuffel of
huisdier laten zien. Wat ze maar leuk vinden om te delen. Wij melden dit nog even voor de
vakantie, zodat de kinderen goed kunnen oefenen om het beste te laten zien!! Dit hoeft niet
per klas te zijn, het mag ook met je zus of broer of voetbalvriendjes……. Het kan niet gek
genoeg zijn. Opgeven kan tot 9 september 2017 en de lijsten liggen in de klas.
Er zal na de vakantie nog een opgavelijst meegegeven worden voor
ouders/verzorgers om in te schatten wat er ingekocht moet worden, maar
jullie mogen je ook alvast opgeven via : or@bonhoeve.nl
De ouderraad wenst jullie allen een fijne vakantie en veel succes bij het
oefenen!!

