
De beste wensen 

Na een heerlijke vakantie zijn we vanmorgen 

aan de eerste schooldag van 2018 begonnen. 

Bij deze willen we u als ouders en alle kinderen 

van de St. Bonifaciusschool een leerzaam, 

gezond, gezellig en gelukkig 2018 toewensen. 

 

Schoonmaak 

Tweemaal per jaar is er op school een grote 

schoonmaak. Meestal was deze in december en 

dan was er na alle kerstversieringen in januari 

weinig meer van te zien dat jullie ouders in 

december zo hard gepoetst hadden. Dit schooljaar is daarom besloten de eerste schoonmaak in 

januari te laten plaatsvinden. Ook was de woensdagmiddag een lastige middag omdat ouders dan 

zaten met oppas voor de kinderen. Daarom is gekozen om voor twee avonden te kiezen. De 

schoonmaak zal plaatsvinden op 17 januari vanaf 19 uur. Neemt u zelf een emmertje en een doek 

mee dan zorgen wij voor koffie/ thee en wat lekkers erbij! 

 

Vuurwerkschade 

Tijdens de jaarwisseling is er op het schoolplein en bij ’t Meuken veel vuurwerk afgeschoten. Mooi 

als dit met elkaar kan. Erg jammer is het wel dat er veel rommel is achtergebleven en voor 

honderden euro’s schade is aangericht aan de school. Wij hebben vernomen dat enkele ouders druk 

bezig zijn geweest om ervoor te zorgen dat het schoolplein er vanmorgen weer netjes bij lag. Bij deze 

een dankjewel voor deze ouders! Wij hopen dat de daders zichzelf melden bij school. Er is inmiddels 

aangifte gedaan bij de politie. 

 

Afscheid juf Ans 

Zoals u voor de vakantie in de nieuwsbrief en in ’t Hoevetje hebt kunnen lezen vieren we donderdag 

a.s. het afscheid van juf Ans. De kinderen hebben deze dag een sport en spel programma dat 

gedeeltelijk op school en gedeeltelijk in de sporthal zal plaatsvinden. Wilt u uw kinderen helpen 

herinneren dat ze deze dag de sportschoenen bij zich hebben in verband met het gebruik van de 

sporthal? Ook is het raadzaam om niet de beste kleren aan te hebben deze dag  

 

Luizen pluizen 

Ook vanmorgen is er door de luizenmoeders weer actief gecontroleerd. Helaas zijn we nog niet 

luizenvrij. Helpt u ons door uw kinderen goed in de gaten te houden en zo nodig tussendoor een keer 

extra te controleren? Mocht u vandaag gebeld zijn of verdere informatie willen dan kunt u een van 

de luizenmoeders bellen bijvoorbeeld: Jantine Hag, Kim Wielens, Kelly Leferink, Wendy Ottenschot, 

Marleen Westendorp, Moniek Ottenschot, Heleen Lansink, Tanja Weernink, Anouk Brokhuis, 

Maurien Hollak, Natal Kamphuis en Tanja Siemerink. Zij helpen u graag!!!! 


