NIEUWSBRIEF
Nr. 9 Woensdag 9 december 2020
Beste ouders, verzorgers,
Op woensdag 16 december willen we met de kinderen een kerstviering houden op school.
Vanwege corona zal het er dit jaar iets anders uitzien dan andere jaren. We verwachten de
kinderen om 18:00 uur op school voor een viering in de klas. Na deze viering gaan we op weg
door de Hoeve voor een lampionnenoptocht. Hierbij zullen we dezelfde route aanhouden als
met carnaval:
1. Parkeerplaats ’t Meuken
2. Klein rondje in Hoeve Noord.
3. Beckummerweg
4. Goorsestraat
5. Binnenveldweg
6. Mulderstraat
7. Rechtsaf naar de Ramakerstraat
8. Linksaf naar de Hazemolenweg
9. Linksaf naar de Mulderstraat
10. Rechtsaf naar de Ramakerstraat
11. Goorsestraat
12. Beckummerweg naar school
De lampionnen hiervoor maken we op school. Wel willen we jullie vragen de kinderen vòòr
woensdag een stok mee te geven naar school en de kinderen woensdagavond met hun hesje
aan op school te laten komen. Dan zijn we goed zichtbaar als we de tocht lopen. Aangezien er
dit jaar geen buffet wordt gehouden op school, willen we jullie vragen om vooraf thuis al wat
te eten. Wij zullen natuurlijk wel zorgen voor een lekkere versnapering. Rond 19:15 uur zijn
we terug op school.
De kinderen van groep 1, 2 en 3 gaan als eerste naar buiten via het kleine plein, waar ze
kunnen worden opgehaald. Kinderen mogen het plein pas verlaten als wij de ouders zien!
Groep 4 t/m 8 volgt daarna via het grote plein.
We hopen er samen een leuke viering van te maken!
Vrolijke kerstgroeten,
Team Bonifacius
Ander (kerst)nieuws
• Ook dit jaar maken de kinderen op school kerstkaarten voor de ouderen in De Hoeve.
• De kerstvakantie begint vrijdagmiddag 18 december, vanaf 12:15 uur zijn alle
kinderen vrij.
• Op maandag 4 januari hopen we alle kinderen weer gezond en wel op school te zien.
We willen jullie vragen zelf even goed de haren op luizen te controleren.
De Vreedzame school
De stuurgroep van de Vreedzame school is sinds vorige week uitgebreid met 2 ouders. We
hebben Hilde Wijlens (moeder van Jill en Saar) en Robin Brefeld (vader van Marre en Joes)
bereid gevonden mee te denken in onze stuurgroep, die al bestond uit Thea en Anne. We zijn
heel blij dat Hilde en Robin de stuurgroep komen versterken. Inmiddels heeft er een eerste
bijeenkomst plaatsgevonden, waarin we gesproken hebben over de verschillende facetten van
de Vreedzame school. De volgende bijeenkomst zal o.a. in het teken staan van het
formuleren van de doelstellingen van de stuurgroep.
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Rookvrije zone
Bij het halen en brengen van de kinderen zijn ze vast al opgemerkt: de borden met daarop
‘Rookvrije zone’ aan het hek bij de oversteekplaats en het kleuterplein. Vanaf 1 augustus
2020 is wettelijk vastgesteld dat er in en rondom scholen door niemand meer gerookt mag
worden. Dit heeft naast consequenties voor alle gebruikers van ons schoolgebouw/schoolplein
ook praktische uitvoeringsgevolgen: bij het betreden van het schoolplein moet aangegeven
worden dat er sprake is van een rookvrij schoolplein. Dit is de reden dat we de (kleinst
mogelijke) borden hebben besteld en opgehangen.
Vakantierooster 2020 –
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

2021
18 december vanaf 12:15 uur 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
9 juli t/m 22 augustus 2021

Daarnaast zijn er nog 3 studiedagen ingepland op: dinsdag 9 februari, maandag 17 mei en
woensdag 23 juni.

