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Van de Ouderraad 
 
Het is mooi om te weten dat de St. Bonifaciusschool één van de weinige scholen in een 
kerkdorp is, waar groei in zit. Elk jaar mogen we meer kinderen verwelkomen, dan waar 
we afscheid van nemen. Deze groei komt voornamelijk door de nieuwbouw de afgelopen 
jaren.  
 
Ook dit jaar hebben wij van de Belangengemeenschap een mooie bijdrage mogen 
ontvangen. En aangezien de kinderen steeds vaker met de step naar school toe komen en 
deze stepjes nogal wat ruimte in beslag nemen bij het fietsenhok, hebben wij als 
Ouderraad besloten dit geld te gebruiken voor de aanschaf van een mooie stepjesstalling. 
Zo houden we het netjes en ruimtelijk in de fietsenstalling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de dag van het tuinonderhoud hebben onze vrijwilligers hiervoor enkele struiken 
verwijderd en tevens gezorgd voor een mooie bestrating. Waarvoor ontzettend bedankt! 
De belangengemeenschap heeft de daadwerkelijke rekjes geplaatst. Onze hartelijk dank 
voor de financiële bijdrage en de plaatsing.  
We hopen dat de kinderen hier netjes hun step kunnen plaatsen. Zo zorgen we met z’n 
allen voor een nette, ruimtelijke plek in de fietsenstalling. Om in het fietsenhok genoeg 
ruimte voor de fietsen over te laten, geldt nog steeds het  - van oudsher zijnde - verzoek 
om alleen op de fiets te komen indien je buiten de bebouwde kom woont, of wanneer er 
een uitje gepland staat van school natuurlijk! 
Daarnaast hebben wij tijdens de tuinonderhoud nog een speciale “bestrating” gelegd voor 
onze klimmuur die eerdaags geïnstalleerd wordt! 
Veel plezier ermee! 
  

 



 

Klimwand en speeltoestel 
 
Naast een klimwand op beide pleinen wordt er 11 
juni ook een nieuw toestel geplaatst op het 
‘kleine’plein. Voordat dit kan moet eerst het oude 
toestel verwijderd worden en de vloer worden 
geëgaliseerd. Dit willen we graag in de weken 
voorafgaand regelen. Mochten er ouders zijn die wel 
een dag/ avond willen komen helpen wilt u dit dan 
melden op directie@bonhoeve.nl. Dan kunnen wij dit 
met deze mensen verder afstemmen in die periode.   
 
 
 

 

“Kriebels in je buik”. 
 
De week van de Lentekriebels zit er weer op.  
Wij hebben de lessen als positief ervaren en ook de grote 
opkomst op de ouderavond was zeer waardevol.  
Ouders bedankt hiervoor en voor de terugkoppeling van 
gesprekken die hebben plaatsgevonden bij u aan de ‘keukentafel’.  
 

 

Vakantie schooljaar 2019 - 2020 
 
Eerste schooldag 26 augustus 
Herfst                    21 oktober tot en met 25 oktober 
Kerst                      23 december tot en met 03 januari 
Krokus                   24 februari tot en met 28 februari 
Pasen                    13 april 
Mei                        27 april tot en met 8 mei 
Hemelvaart          21 en 22 mei 
Pinksteren            1 juni 
Zomervakantie    13 juli tot en met 28 augustus  
 

 

‘Nieuwe’ collega 
 
In verband met extra inkomsten vanuit het rijk hebben wij ons team, per 1 augustus 2019, 
kunnen uitbreiden. De ‘nieuwe’ collega die wij hiervoor hebben mogen aannemen is 
Marieke Waaijer. Marieke is dit jaar al op donderdag bij ons en heeft vele invaldagen 
verzorgd. Wij zijn erg blij dat juf Marieke een aantal dagen in de week ons team komt 
versterken. 
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