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Bijna vakantie….. 

 

De laatste schoolweek is ingegaan. Bijna zit het schooljaar 

erop. Een jaar waarin veel gebeurd is en we nu kunnen zeggen 

dat:  
 Juf Suzanne ons gaat verlaten  en juf Joyce ons team gaat 

versterken  en ook juf Marieke komt ons komend jaar 

ondersteunen;  

 We de interne audit goed hebben afgesloten; 

 We nieuwe digiborden hebben; 

 De schoolbieb steeds meer vorm krijgt;  

 We dit niet hadden kunnen realiseren zonder jullie hulp en 

ondersteuning! 

 

Vrijdag zwaaien we de kinderen om 14.30 uur uit en zien ze dan graag op maandag 

27 augustus weer terug. 

 

Wij wensen u een hele fijne vakantie,  

 

Team St. Bonifacius 
 

 

Wat maak je menu? 

 

Maandag 9 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.  

 

Alle leerkrachten wensen de leerlingen van groep 8 

heel veel plezier en succes op het voortgezet 

onderwijs. 

 

 

 

 

Schoolgids en kalender 

 

Zoals u misschien al wel gezien heeft staan de nieuwe schoolgids en de kalender alweer op de 

website. Mochten er in het komende schooljaar wijzigingen in de kalender komen geven wij 

deze aan in de nieuwsbrief en plaatsen een update van de kalender op de site. 

 

Mocht u de kalender al ontdekt hebben en alle nieuwe data overgenomen hebben op de 

kalender thuis dan komt er een nieuwe update in deze week i.v.m. de kampdagen van groep 

8. Zojuist is bekend geworden dat groep 8 komend jaar op 3, 4, 5 juni op kamp gaan. 

 

In het kader van de wet op privacy mogen wij geen lijsten meer plaatsen op internet met uw 

gegevens. Dit heeft consequenties voor bijvoorbeeld de brigadierslijst en de lijst voor het oud 

papier. Hoe wij dit gaan opvangen is momenteel nog niet duidelijk. U krijgt in ieder geval zo 

gauw deze lijsten klaar zijn een lijst via de mail toegestuurd. 
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Gevonden voorwerpen 

 

De bak met gevonden voorwerpen zit weer helemaal vol. Mist u iets? Kijkt u dan deze week 

even in de bak. Tot en met vrijdag staat deze klaar en daarna gaat de inhoud weg 

  

 
JeVa 2018 

 

Beste ouders en kinderen, 

In de zomervakantie wordt in sporthal de Els, van 13 t/m 22 augustus,  de 44e JeVa (Jeugd 

Vakantiespelen) georganiseerd. Meer dan 50 jonge, enthousiaste vrijwilligers zullen 

anderhalve week lang kinderen tussen de 6 en 12 jaar begeleiden bij de verschillende 

onderdelen. Dit jaar kunnen kinderen zich in ieder geval vermaken bij onze vaste onderdelen:  

klim-en-klauterbaan,  

3 verschillende springkussens, grote schommels, touwzwaaien, handenarbeid, voetbal en het 

spookhuis. Nieuw is de samenwerking die we zijn aangegaan met het Kulturhus Haaksbergen 

en de visvereniging. Beide instellingen zullen tijdens de JeVa-periode workshops gaan 

verzorgen.  

 

Hopelijk zien we jullie tijdens de JeVa!  

’s Ochtends van 9.00 uur tot 11.30 uur, ’s middags van 13.30 uur tot 15.30 uur. 

Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, kinderen van 4 en 5 alleen onder begeleiding van een 

volwassene. 

Entree € 0,30 per dagdeel, gymschoenen verplicht. 

 

 


