NIEUWSBRIEF
Nr. 18 Maandag 29 juni 2020
Beste ouders, verzorgers,
De laatste twee schoolweken zijn aangebroken. Er staan nog een paar leuke afsluitende
activiteiten op de planning! Hieronder vindt u, over een aantal van die activiteiten, de
benodigde informatie.
Juffen en meesterdag
Aankomende woensdag 1 juli vieren we de juffen en meesterdag. Als het weer gunstig is,
wordt het een ochtend met veel waterplezier. De kinderen mogen thuis hun zwemkleding aan
doen, graag ook even uw kind insmeren. Er worden waterspelletjes gespeeld en de kinderen
mogen waterpistolen meenemen. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen,
dat wordt door school verzorgd. Mocht het weer op het laatste moment niet gunstig zijn, dan
hoort u dat via de groepsapp.
Musical groep 8
Het is de kinderen van groep 8 gelukt een mooie musical in te studeren. Vanwege de corona
maatregelen is de organisatie van de musical anders dan andere jaren. Zo kunnen we helaas
geen gebruik maken van de hulp van ouders en de OR. Dat heeft ervoor gezorgd dat de
musical dit jaar op maandagavond 6 juli in een zaaltje van ’t Meuken plaatsvindt, alleen voor
de ouders en broertjes en zusjes van de kinderen uit groep 8. De inloop is vanaf 18:45 uur en
de musical begint om 19:00 uur tot ongeveer 20:30/21:00 uur. De kinderen van groep 8
hebben er veel zin in en we wensen ze alvast veel plezier en succes bij de opvoering.
Laatste schooldag groep 8
Woensdag 8 juli om 12:00 uur ‘gooien’ we groep 8 de school uit en begint daarmee voor hun
de zomervakantie. Ouders zijn welkom om dit tafereel, op afstand, te aanschouwen.
Materialen kleuters
Ieder jaar helpen de ouders van de onderbouw ons om alle speelmaterialen van de kinderen
(thuis) schoon te maken. Dit jaar zullen we geen spullen meegeven naar huis. De spullen
worden, vanwege de corona maatregelen, geregeld op school schoongemaakt.
Jaarkalender
Op dit moment wordt er gewerkt aan de afronding van de jaarkalender voor volgend
schooljaar. Deze zal voor de zomervakantie nog op de website worden geplaatst. Het
vakantierooster en de ingeplande studiedagen kunt u alvast hieronder lezen.
Het team van de Bonifacius wenst alle kinderen en ouders alvast een hele fijne zomervakantie
en we hopen elkaar in goede gezondheid weer te zien op maandag 24 augustus.
Vakantierooster 2019 - 2020
Zomervakantie
10 juli om 12.15 uur t/m 23 augustus 2020
Vakantierooster 2020 –
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

2021
17 oktober t/m 25 oktober 2020
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
20 februari t/m 28 februari 2021
5 april 2021
26 april t/m 9 mei 2021i
13 mei en 14 mei 2020
24 mei 2021
10 juli t/m 22 augustus 2021

Daarnaast zijn er 6 studiedagen ingepland op: vrijdag 25 september, donderdag 8 oktober,
dinsdag 17 november, dinsdag 9 februari, maandag 17 mei en woensdag 23 juni.

