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Oordopjes 
 
We gaan steeds meer gebruik maken van digitale middelen zoals IPads en laptops. Hiervoor 
hebben wij besloten om voor alle kinderen vanaf groep 3 oortjes aan te schaffen. Het eerste setje 
krijgen de kinderen van school. Is een setje kapot kunnen de kinderen op school een nieuw setje 
halen voor 2 euro (inkoopsprijs). Zo willen wij voorkomen dat iedereen met andere oortjes en 
koptelefoons werkt.   

 

Staking 15 maart 
 
Op 15 maart is de landelijke staking. Ook bij ons is de school voor de kinderen dicht. Wij willen 
mede het signaal afgeven. Wij als leerkrachten zijn deze dag wel aanwezig en ruimen deze dag de 
zolder op.  
 
“Om het vak van directeuren, leerkrachten en onderwijsondersteuners daadwerkelijk op te 
waarderen, het dreigende lerarentekort het hoofd te bieden en de onderwijskwaliteit ook in de 
toekomst te kunnen borgen, zijn verdere investeringen in het onderwijs noodzakelijk. De staking 
van 15 maart kan daar mogelijk aan bijdragen en heeft daarom de sympathie van het College van 
Bestuur van Keender.” 
 

 

“Kriebels in je buik”. 
 
Tijdens de week van de Lentekriebels starten wij met de 
methode “Kriebels in je buik”. 
Deze methode zetten we in van groep 1 tot en met groep 8. 
Ook houden we op 20 maart hierover een ouderavond voor 
groep 1 tot en met 8. In de brief die uw kind vandaag meeneemt vind u hierover verder 
informatie.  
 

 

Bijna vakantie 
Morgen vieren we carnaval en dan hebben we een week vakantie. 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en veel carnaval 
plezier. We zien jullie graag terug op maandag 4 maart. 

 



 

Inzamelpunt St. Bonifaciusschool 
 
Namens de Lionsclub Haaksbergen willen we weer een beroep op u doen en uw aandacht en 
vooral medewerking vragen voor onze tweeledige actie: 

1. Het inzamelen van Douwe Egberts-punten. 
 

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van de aantrekkende 
economie. Veel gezinnen in Haaksbergen/Buurse leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de 
Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpakket.  
  
Koffie lijkt een luxeproduct en komt sporadisch voor in de pakketten van de Voedselbank. Een pak 
koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd. 
De Lionsclub Haakbergen schiet daarom te hulp met het inzamelen van D.-E. Waardepunten.  
De door u ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie. Douwe Egberts 
Nederland verdubbelt de waarde van alle ingeleverde punten ook nog eens. 
Deze pakken worden gedoneerd aan de Voedselbank Enschede -Haaksbergen. 
Deze waardepunten kunt ook op school inleveren. 
 

2. oude en vreemde geld. 
 

In dezelfde box kan ook het niet (meer) bruikbare geld, dat u mogelijk nog in hoeken en gaten 
hebt liggen, inleveren. Dat papier- of muntgeld mag alles zijn wat u zich maar bedenken kunt: uit 
een ver of dichtbij vakantieland, gespaarde munten van vroeger: alles is welkom. 
Het blijkt namelijk dat veel mensen, teruggekomen van een verre vakantiereis, het resterende geld 
thuis laten rondslingeren. En dat is jammer! Want wij kunnen dat oude en vreemde geld heel goed 
gebruiken.  
Wat gaan we er mee doen? Nadat de actieperiode is geëindigd, gaan enkele scholen helpen (de 
koffiepunten) en het geld te tellen. Hierdoor zit er voor leerlingen ook nog een reken- en 
aardrijkskundig leerelement in. 
Het geld met nog resterende waarde wordt zo mogelijk ingewisseld bij de bank, het overige wordt 
door KLM-personeel ingewisseld in het land van herkomst voor Nederlandse euro’s.  Al het overige 
muntgeld wordt op de Londense beurs tegen de dagkoers van koper en nikkel te gelde gemaakt. 
Met het geld, dat dit alles opbrengt, kunnen in Derde Wereld-landen vele staaroperaties worden 
uitgevoerd. Voor elke 10 euro(!) aan opgebracht (oud) geld kan een slechtziende het licht in de 
ogen weer terugkrijgen. 
 
 
Vorig jaar heeft de gecombineerde actie in De Hoeve 60 pakken koffie opgebracht voor de 
Voedselbank en met het opgehaalde bedrag aan oud geld konden 28 patiënten worden 
geopereerd! Met uw medewerking hopen we dat dit jaar ook weer binnen te halen. 
Beste mensen: wij rekenen op u. Laat uw Hoevense hart spreken voor de medemens in nood. 
Zodat u met een gerust hart mooie feestdagen kunt beleven. 
 
Alvast dank namens de Lionsclub Haaksbergen.  
 

 

 

 


