Wist-je-datjes Gids

Beste ouders,
Hierbij ontvangt u van ons de St. Bonifacius ‘Wist-je-datjes Gids’. Hierin staan alle activiteiten
en festiviteiten uitgelegd die gedurende het schooljaar plaatsvinden en die niet worden
toegelicht in de schoolgids of op de jaarkalender. De data waarop deze activiteiten/festiviteiten
plaatsvinden, kunt u bijna allemaal terugvinden op de jaarkalender.
In deze gids staan de activiteiten/ festiviteiten in de inhoudsopgave in alfabetische volgorde
genoemd. Zo kunt u deze gemakkelijk opzoeken. Achter iedere activiteit staat een nummer,
dat verwijst naar het volgnummer, waarbij u de betreffende activiteit in de gids kunt vinden.
De activiteiten in de gids zelf staan in chronologische volgorde genoemd.
Bij een aantal activiteiten kunt u lezen dat wij hierbij ouders om hulp vragen. Als dat het geval
is, krijgt u daar te zijner tijd digitaal of schriftelijk bericht van.
Tot slot willen wij u graag laten weten dat één van onze moeders, Mirjam Franken, bij de
meeste activiteiten aanwezig is om foto’s te maken. Deze foto’s worden digitaal door haar
onder de ouders, op verzoek, verspreid.
Met vriendelijke groet,
De oudercommissie en het schoolteam
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Inhoudsopgave in alfabetische volgorde
Volgnummer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezoek groep 8 aan het voortgezet onderwijs (groep 8)
Boerderijbezoek (groep 1-2)
Bonifeest (groep 1 t/m 8)
Bonishirt (groep 1 t/m 8)
Boomfeestdag (groep 7)
Borrelavond (groep 1 t/m 8)
Carnaval (groep 1 t/m 8)
Dierendag (groep 1 t/m 8)
Eindfeest groep 8 (groep 8)
Excursie NME (groep 5 t/m 7) en museumbezoek (groep 3 t/m 8)
Groen- en schoonmaakavond (groep 1 t/m 8)
Jaarvergadering OC en informatieavond (groep 1 t/m 8)
Kerstgroen knippen en kerststukjes maken (groep 1 t/m 8)
Kerstviering (groep 1 t/m 8)
Kinderboekenweek (groep 1 t/m 8)
Klussenavond (groep 1 t/m 8)
KWIK-show (groep 1 t/m 8)
Nationaal schoolontbijt (groep 1 t/m 8)
Nationaal voorleesontbijt (groep 1 en 2)
Opening schooljaar (groep 1 t/m 8)
Paaseieren zoeken (groep 1 t/m 8)
Palmpasenoptocht (groep 1 en 2)
Praktische verkeerslessen (groep 1 t/m 8)
Projectweken & Open-Huis-Avond (groep 1 t/m 8)
Schaatsen (groep 5 t/m 8)
Schoolfeest (groep 1 t/m 8)
Schoolfotograaf (groep 1 t/m 8)
Schoolkamp (groep 8)
Schoolkrant (groep 1 t/m 8)
Sinterklaasfeest (groep 1 t/m 8)
Slagbalwedstrijd laatste schooldag (groep 1 t/m 8)
Toneelmiddag (groep 1 t/m 8)
Verjaardag vieren op school (groep 1 t/m 8)
Verjaardagsfeest juffen/meesters (groep 1 t/m 8)
Verkeersexamen (groep 7)
Voetbal-, handbal-, lijnbal-, zwem- en schaatswedstrijden (groep 3 t/m 8)
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7
22
29
2
20
32
19
8
33
3
31
4
14
15
6
26
36
12
17
1
23
21
5
24
16
30
27
28
10
13
34
11
35
18
25
9

Overzicht activiteiten in chronologische volgorde
1) Opening schooljaar (groep 1 t/m 8)
Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar hijsen wij op het schoolplein de vlag en zingen
wij met alle kinderen het Bonilied*. Daarna gaan de kinderen, groep voor groep, samen
met hun leerkracht over een rode loper de school in. Dit is altijd een bijzonder moment.
Het is leuk als u, als ouders, hierbij aanwezig kunt zijn.
* De tekst van het Bonilied hebben wij als bijlage achter in dit overzicht toegevoegd.
2) Bonishirt (groep 1 t/m 8)
Onze school heeft een eigen T-shirt, het Bonishirt. Het is leuk als uw kind dit shirt draagt
op het Bonifeest, het schoolfeest en op de laatste schooldag. De shirts zijn voor € 7,- te
koop bij juf Clara of juf Janny (in de koffiekamer).
3) Excursie NME (groep 5 t/m 7) en Museumbezoek (groep 3 t/m 8)
Groep 5 t/m 7 maakt ieder jaar een excursie naar een buitengebied. Wij noemen deze
excursies lessen Natuur- en Milieueducatie (NME). Net zoals kinderen lessen krijgen in de
natuur, maken zij ook excursies naar musea (groep 3 t/m 8). De afspraak binnen onze
school is, dat elke groep jaarlijks twee van dit soort activiteiten heeft. Wij vragen ouders
bij dergelijke activiteiten hulp bij het rijden.
4) Jaarvergadering OC en informatieavond (groep 1 t/m 8)
Onze school heeft een oudercommissie (OC). Deze commissie bestaat uit 2 klassenouders
per klas. De oudercommissie draagt zorg voor de organisatie van verschillende
activiteiten. Eenmaal per jaar vindt de jaarvergadering van de OC plaats. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Op dezelfde avond vindt ook de jaarlijkse
informatieavond plaats. Op deze avond leggen de leerkrachten van de verschillende
klassen in de klas uit wat er dit schooljaar allemaal te gebeuren staat. De leerkrachten
lichten bijvoorbeeld lesmethodes toe en vertellen u over het reilen en zeilen in de klas. Wij
vinden het van groot belang, dat ouders op deze avond aanwezig zijn.
5) Praktische verkeerslessen (groep 1 t/m 8)
Drie keer per jaar krijgen de kinderen praktische verkeersles. Zij gaan dan met ofwel hun
eigen leerkracht ofwel met een speciale verkeersdocent naar buiten en leren
verkeersvaardigheden. De school heeft de hulp van een aantal ouders nodig bij het
uitzetten van de parcours en het begeleiden van groepjes leerlingen.
6) Kinderboekenweek (groep 1 t/m 8)
Onze school besteedt aandacht aan de landelijke Kinderboekenweek. Bij de start van deze
week openen wij deze periode ’s ochtends op het bordes op een manier die past bij het
landelijke thema. De kinderen krijgen hierover dan ook een korte inleiding. In de
Kinderboekenweek zelf worden boeken uit het thema besproken en lezen alle docenten uit
de boeken voor. Leuk is dat zij dit niet in hun eigen groep, maar in een andere groep
doen. Dit maakt het voor de kinderen erg bijzonder. Het is leuk als u als ouders bij de
opening aanwezig bent.
7) Bezoek groep 8 aan het voortgezet onderwijs (groep 8)
In de maanden oktober, november en december brengen de leerlingen van groep 8
oriënterende bezoeken aan diverse scholen voor voortgezet onderwijs. Wij doen hierbij
een beroep aan ouders om te rijden.
8) Dierendag (groep 1 t/m 8)
Kinderen mogen ‘s middags in overleg met de leerkracht hun huisdier mee naar school
nemen. Het gaat hierbij alleen om kleine huisdieren zoals cavia’s en hamsters. Honden en
katten kunnen helaas niet mee naar school komen. Wanneer u een dier mee wilt nemen,
doet u dit dan in overleg met de leerkracht.
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9) Voetbal-, handbal-, lijnbal-, zwem- en schaatswedstrijden (groep 3 t/m 8)
Onze school doet met een of meerdere groepen mee aan verschillende sportwedstrijden.
Hierbij strijden verschillende Wassenaarse basisscholen tegen elkaar. De wedstrijden
vinden doorgaans op een woensdagmiddag plaats. Het wordt gewaardeerd als ouders
komen aanmoedigen. Bij een eerste, tweede of derde plaats huldigen wij onze leerlingen
de volgende dag op het bordes.
10) Schoolkrant (groep 1 t/m 8)
Een aantal keer per jaar geeft onze school een schoolkrant uit. Alle leerlingen leveren bij
toerbeurt een bijdrage aan deze krant.
11) Toneelmiddag (groep 1 t/m 8)
Drie keer per jaar is er een toneelmiddag. Tijdens deze middagen voert een aantal
groepen ieder een toneelstuk voor de kinderen van de andere klassen op. Ouders zijn
hierbij niet aanwezig. Uiteraard worden hier wel foto’s van gemaakt.
12) Nationaal schoolontbijt (groep 1 t/m 8)
Op deze ochtend ontbijten de kinderen op school om hen het belang te leren van een goed
ontbijt. De plaatselijke bakker maakt dit ontbijt mede mogelijk. Behalve de klassenouders
zijn hier geen ouders bij aanwezig.
13) Sinterklaasfeest (groep 1 t/m 8)
Rond 5 december vindt op school het Sinterklaasfeest plaats. In principe gebeurt dit op 5
december, tenzij deze dag in het weekend valt. Die dag komt Sinterklaas op school. ’s
Ochtends verwelkomen alle kinderen en leerkrachten hem feestelijk op het schoolplein. Dit
is altijd een heel spektakel en leuk voor u, als ouders, om bij aanwezig te zijn. Hierna
gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 naar de sinterklaasviering, die plaats vindt in de grote
gymzaal. Ieder kind mag één volwassene naar dit feest meenemen. De capaciteit van de
gymzaal is beperkt en biedt wegens veiligheidsvoorschriften van de brandweer aan niet
meer mensen ruimte. Ook jongere broertjes en zusjes kunnen niet meekomen. Uw kind
krijgt in de periode voorafgaand aan 5 december een uitnodiging mee naar huis. Alleen
met deze uitnodiging krijgt u toegang tot het feest. Na afloop van de viering gaan de
kinderen terug naar de klas, waar zij allemaal een klein cadeautje van Sinterklaas krijgen.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn niet bij de sinterklaasviering aanwezig. Zij hebben
surprises voor elkaar gemaakt en die worden die ochtend uitgepakt. De Sint komt hen wel
even in de klas bezoeken. Ook zij krijgen een cadeautje.
14) Kerstgroen knippen en kerststukjes maken (groep 1 t/m 8)
In de periode voorafgaand aan Kerstmis maken alle kinderen in de klas een kerststukje.
Het groen dat de school hiervoor gebruikt, krijgen wij van verschillende tuinbedrijven
aangeleverd. Dit groen moet echter klein geknipt worden en in zakken worden verdeeld.
Hiervoor vragen wij altijd de hulp van een aantal ouders. Doorgaans gebeurt het knippen
van het groen op een zondagmiddag. Ook voor het maken van de kerststukjes vragen wij
een aantal ouders om hulp.
15) Kerstviering (groep 1 t/m 8)
Onze kerstviering is een sfeervolle avond. De kinderen zijn die dag vanaf 12.00 uur vrij en
wij verwachten hen om 17.00 uur weer op school. De meeste kinderen komen feestelijk
gekleed naar school, maar dit is geen verplichting. De kerstviering begint met een
kerstspel dat een aantal leerlingen van de school opvoert. Hierna gaan de kinderen weer
naar hun eigen klas voor het kerstdiner. De vorm waarin dit diner plaats vindt, verschilt
per jaar. Afgelopen jaar was het in buffetvorm. Alle ouders waren gevraagd hiervoor een
gerechtje te maken. Informatie over het kerstdiner krijgt u in de weken voorafgaand aan
Kerst. Als ouders kunt u niet bij het kerstfeest aanwezig zijn. De leerkrachten en
klassenouders begeleiden het feest. Rond 19.00 uur is het kerstfeest afgelopen en
wanneer u uw kind op komt halen, zorgen wij voor een feestelijk drankje op het
schoolplein. De precieze tijden krijgt uw kind op een briefje mee naar huis.
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16) Schaatsen (groep 5 t/m 8)
Een keer per jaar, doorgaans in januari, gaan de groepen 5 t/m 8 op een vrijdagmiddag
schaatsen op de ijsbaan in Leiden. Deze groepen hebben die dag geen gymnastiek.
17) Nationaal voorleesontbijt (groep 1 en 2)
De kleuterklassen van onze school doen mee aan het Nationaal Voorleesontbijt. De
kinderen ontbijten in de klas terwijl een bekende of aansprekende Wassenaarder hen
voorleest. Dit is bijvoorbeeld een jaar de burgemeester van Wassenaar geweest.
18) Verjaardagsfeest juffen/meesters (groep 1 t/m 8)
De juffen/meesters vieren op deze dag hun verjaardag in de klas. De klassenmoeders
organiseren dit feestje samen met de leerkrachten. Wat er van u als ouders wordt
verwacht, krijgt u tegen die tijd van de klassenouders te horen. De kinderen geven op die
dag ook een klein cadeautje aan de leerkracht. Soms wordt er door de klassenouders bij
de leerlingen geld ingezameld om voor de leerkracht een wat groter, gezamenlijk, cadeau
te kopen.
19) Carnaval (groep 1 t/m 8)
Op onze school vieren wij carnaval altijd op een middag. Uw kind kan die dag niet
overblijven, want de leerkrachten brengen de school in die tijd in gereedheid voor het
feest. Wij vragen u uw kind om 13.00 uur verkleed (dat hoeft overigens niet als uw kind
dat niet wil) weer naar school te brengen. Gedurende de middag doen de leerlingen
spelletjes, laten zij elkaar hun kostuums zien en dansen zij vanzelfsprekend de polonaise.
De leerkrachten vragen de hulp van een aantal ouders voor het begeleiden van de
spelletjes. Eens in de paar jaar is er een carnavalskledingbeurs. Er vindt dan in- en
verkoop plaats van carnavalskleding.
20) Boomfeestdag (groep 7)
Sinds 1957 planten ruim 100.000 kinderen van basisscholen op deze dag een boom langs
straten en pleinen, in parken en bossen in Nederland. Onze school komt hier ook eens in
de paar jaar voor aan de beurt. Op deze dag gaan wij met de leerlingen van groep 7
ergens een boom planten.
21) Palmpasenoptocht (groep 1 en 2)
In de periode voorafgaand aan Palmpasen vragen de leerkrachten de ouders thuis alvast
de basis van een Palmpasen stok te maken. Dit is een kruis van twee stukjes hout. Uw
kind krijgt crêpepapier mee naar huis om de stokken mee te omwikkelen. Op de ochtend
van de optocht maken de kinderen de stokken in de klas verder af en lopen daarna met de
stokken in optocht door het dorp. Bij beide activiteiten kan school de hulp van een aantal
ouders goed gebruiken.
22) Boerderijbezoek (groep 1 en 2 )
De kleuters brengen een bezoek aan de boerderij. De school vraagt ouders hulp bij het
rijden.
23) Paaseieren zoeken (groep 1 t/m 8)
De oudercommissie verstopt paaseitjes op het schoolplein die de kinderen per klas gaan
zoeken. U bent hier als ouder niet bij aanwezig.
24) Projectweken & Open-Huis-Avond (groep 1 t/m 8)
Gedurende de projectweken staat er op school een bepaald thema centraal. Dit is
bijvoorbeeld een jaar ‘geld’ geweest, een ander jaar waren de ’Olympische Spelen’ het
thema. Er vinden in die periode allerlei activiteiten rond dit thema plaats. Het thema van
de projectweken is een verrassing voor de kinderen. Bij de start van de projectweken doen
de leerkrachten het thema van dat jaar ’s ochtends op een spectaculaire of ludieke wijze
uit de doeken. De opening is rond 9 uur weer afgelopen. Het is leuk als u, als ouders,
hierbij aanwezig kunt zijn. De Open-Huis-Avond is de afsluiting van de projectweken.
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Tijdens die avond, die doorgaans om 19.00 uur begint, voeren alle kinderen (behalve de
jongste kleuters) een toneelstuk op rond het thema van de projectweek. Ook kunnen de
kinderen de knutselwerkjes laten zien die zij in deze periode hebben gemaakt. Op deze
avond zijn alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere geïnteresseerden van harte
welkom.
25) Verkeersexamen (groep 7)
De kinderen van groep 7 doen mee aan het schriftelijk deel van de landelijke
verkeersproef van Veilig Verkeer Nederland. Er volgt ook een praktisch deel van deze
proef. Voor die tijd ontvangen de kinderen de route, die zij tijdens het examen moeten
rijden. U kunt dan met uw kind de route enkele keren gaan oefenen. Uw kind ontvangt ook
een checklist met een aantal punten waaraan zijn of haar fiets moet voldoen tijdens het
examen. Wilt u er samen met uw kind voor zorgen dat zijn of haar fiets in orde is? Er
wordt voor het praktische examen een beroep gedaan op ouders. Wij vragen hen als
controlepost langs de route te staan.
26) Klussenavond (groep 1 t/m 8)
Tijdens de klussenavond slaan ouders en leerkrachten de handen ineen om de school op te
knappen. Denk hierbij aan het snoeien van het groen rondom het schoolplein en het
verven van de spellen op de tegels van het schoolplein. Wij stellen uw hulp hierbij zeer op
prijs.
27) Schoolfotograaf (groep 1 t/m 8)
De schoolfotograaf komt foto’s van uw kind maken. Er worden foto’s gemaakt van de
individuele kinderen, foto’s van broertjes en zusjes samen en groepsfoto’s. U bent hier als
ouders niet bij aanwezig.
28) Schoolkamp (groep 8)
Tegen het eind van het schooljaar gaan de kinderen van groep 8 drie dagen, van
woensdag t/m vrijdag, op schoolkamp.
29) Bonifeest (groep 1 t/m 8)
Tijdens dit feest wordt St. Bonifacius herdacht, naar wie de school is vernoemd. ’s
Ochtends hijsen we op het schoolplein de vlag en zingen we het Bonilied*. Het is leuk als u
hier als ouders bij kunt zijn. In de ochtend krijgen de kinderen van hun leerkracht
uitgelegd wie Sint Bonifacius was en trakteren wij hen op poffertjes. Ook spelen wij in
iedere klas bingo, waarbij er voor ieder kind een klein prijsje is. U hoeft hier als ouders
niet bij te helpen. In de middag maken groep 3 en 4 een uitstapje naar het Panbos, de
groepen 5 t/m 8 gaan zwemmen. Voor groep 1 en 2 organiseren wij op school een leuke
activiteit. Bij het middagprogramma vragen wij ouders wel om te helpen en/of te rijden.
* De tekst van het Bonilied hebben wij als bijlage achter in dit overzicht toegevoegd.
30) Schoolfeest (groep 1 t/m 8)
Ieder jaar is er een schoolfeest. De kleuters vieren dit schoolfeest doorgaans op school,
soms maken zij een uitstapje. In de hogere klassen is dit anders. Hier gaan de leerlingen
het ene jaar naar Duinrell, het volgende jaar gaan zij met de bus op schoolreisje en het
derde jaar is er ’s ochtends een sportochtend en vullen wij de middag in met een andere
activiteit. De school vraagt ouders om hulp.
31) Groen- en schoonmaakavond (groep 1 t/m 8)
Op deze avond maken we de lokalen en spelmaterialen van de groepen 1,2 en 3 schoon en
verzorgen we het groen rondom de school. Dit kan niet zonder de hulp van ouders en we
zijn u dan ook zeer erkentelijk als u ons tegen die tijd een handje komt helpen.
32) Borrelavond (groep 1 t/m 8)
De school nodigt alle ouders, die gedurende het schooljaar actief zijn geweest in de
oudercommissie en de medezeggenschapsraad en ouders die helpen geholpen bij het
lezen, de computerles, het overblijven en de luizencontrole samen met hun partners uit
voor een borrel op school om hen hiervoor te bedanken.
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33) Eindfeest groep 8 (groep 8)
Om hun periode op onze school feestelijk af te sluiten, studeren de leerlingen van groep 8
een musical in. Zij voeren die overdag een keer op voor alle leerlingen van de school en ’s
avonds een keer voor alle familieleden van groep 8 en het schoolteam. Het is altijd een
feestelijke avond.
34) Slagbalwedstrijd laatste schooldag (groep 1 t/m 8)
Op de laatste schooldag van het jaar vindt er traditioneel een slagbalwedstrijd plaats
tussen de leerlingen van groep 8 en het team van school. Dit gebeurt onder schooltijd. Het
is leuk als ouders komen aanmoedigen.
35) Verjaardag vieren op school (groep 1 t/m 8)
Wanneer een kind jarig is, besteden we daar op school aandacht aan. Uw kind mag dan
ook trakteren, dit is uiteraard geen verplichting. Doorgaans gebeurt dit op de verjaardag
zelf, maar dit is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer uw kind in een weekend of
vakantie jarig is. Wilt u van tevoren met de leerkracht bespreken op welke dag trakteren
het beste uitkomt? Als school willen wij erop aandringen dat uw kind een verantwoorde
traktatie meeneemt. Daarmee bedoelen we een traktatie die niet te groot is en niet
overdadig veel snoepgoed bevat. Ook gezonde traktaties vallen vaak goed in de smaak!
Kinderen mogen op de dag dat ze trakteren ook de klassen rond om zich door de andere
leerkrachten te laten feliciteren. Doorgaans neemt de jarige ook een kleine traktatie voor
de leerkrachten mee, maar ook dit laten we graag aan u over. In groep 1 en 2 worden de
traktaties aan het eind van de middag uitgedeeld, in de overige groepen voor de kleine
pauze.
Thuis vieren kinderen vaak met vriendjes en vriendinnetjes (vaak klasgenootjes) een
partijtje. Ons verzoek aan alle ouders is de uitnodigingen voor partijtjes niet op school uit
te delen. Wat bijdraagt aan de voorpret is om met de jarige een rondje door Wassenaar te
maken en de kaarten bij de genodigden in de bus te doen. Zo blijft het vieren van het
partijtje in de thuissfeer en worden eventuele teleurstellingen bij kinderen, die niet
uitgenodigd worden, voorkomen.
36) KWIK-show (groep 1 t/m 8)
De KWIK-show, de Kijk-Wat-Ik-Kan-Show, vindt een keer in de twee jaar plaats. Tijdens
deze show mag uit iedere klas een leerling of een groepje leerlingen laten zien over welke
artistieke talenten hij of zij beschikt. Dit kan het bespelen van een instrument zijn,
dansen, moppen vertellen….noem maar op. Voorafgaand vinden in de klassen voorrondes
plaats om te bepalen welke leerlingen hun kunsten mogen vertonen. Ouders zijn niet als
publiek bij de show aanwezig. Uiteraard worden er van deze show foto’s en filmopnames
gemaakt.
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Het Boni Schoollied
We maken sommen. We leren taal.
Maar heus dat is ’t niet allemaal.
We leren lezen: ik, maan, roos, vis.
Alsof het echt niet moeilijk is.
De Bonifacius is top!
De Bonifacius is top!
En daarom zitten wij erop.
We leren ook met geschiedenis
Wie Bonifacius dan wel is.
En met wat plak en een grote schaar
Zetten we heel wat in elkaar.
De Bonifacius is top!
De Bonifacius is top!
En daarom zitten wij erop.
Alle meester en juffen zijn
Met ons samen op het plein.
We zingen met ons boni-koor.
Wij zijn echt geweldig hoor.
De Bonifacius is top!
De Bonifacius is top!
En daarom zitten wij erop.
De Bonifacius is top!
De Bonifacius is top!
En daarom zitten wij erop.
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