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Bonifax

Wassenaar, februari 2019.

Dit is de Bonifax voor de maand februari. Hier leest u wat er allemaal op het
programma staat.
Beste ouders/verzorgers,

Agenda

Wellicht heeft u in de media gelezen over de
krapte op de arbeidsmarkt. Wij merken
dagelijks dat er geen woord is gelogen in de
media. Het is niet gemakkelijk om in deze tijd
de klassen te bemannen met goed personeel.
Gelukkig is het ons steeds wel gelukt en
hoeven wij (nog) geen groepen naar huis te
sturen.
Op de Boni zet iedere leerkracht een stapje
harder nu het nodig is. Werkgroepen worden
overgenomen en met zorg en aandacht
worden collega’s ingewerkt. Ik ben er trots
op dat we ook nu uw kind(eren) het
vertrouwde goede onderwijs kunnen geven!

31 jan.
7 febr.
7 febr.
11 febr.

Namens het team van de St.
Bonifaciusschool een vriendelijke groet,
Johanneke Reinders

25 febr. t/m 1 mrt voorjaarsvakantie

Met pijn in het hart neemt het team
donderdag afscheid van juf Fleur.
Mocht u haar nog een hand willen schudden
dan kan dat dinsdag en donderdag na
schooltijd.
Waar veel kinderen samenkomen, is
veiligheid een belangrijk thema Er zijn
daarom afspraken die bijdragen aan de
veiligheid. Een afspraak die we allemaal
kennen is, dat er niet gefietst mag worden
op het schoolplein.
Jammer genoeg gebeurt dat wel en dan met
name na schooltijd. Ik wil u daarom vragen
uw kind te wijzen op deze afspraak als u
hem/haar ziet fietsen op het schoolplein.
Ouders die hun kinderen niet ophalen,
kunnen het thuis bespreken. Ook wij zullen in
de klassen de afspraak nog eens bespreken.

groep 4 laatste zwemles
groep 3 eerste zwemles
inzameling oud papier
verdiepingsdag alle kinderen vrij
12, 13 en 14 febr.
groep 8 adviesgesprekken
15 febr.
groep 1-2M, 4 en 6
toneelmiddag
19 en 20 febr. groepen 1 t/m 7
10 minutengesprekken
21 febr.
‘s middags carnaval
21 febr.
eerste rapport mee
22 febr.
studiedag: geen school

Personele tekorten en het vertrek van juf Fleur
zorgen dat er veranderingen zijn in de
personele bezetting. Voor de duidelijkheid
hieronder een overzicht.
groep 1/2-B - juf Brenda (ma t/m vrij)
groep 1/2-I/G - Juf Inge (ma t/m do) en juf
Grietje (vrij)
groep 1/2-M - Juf Mariël (ma t/m vrij)
groep 3 - juf Ramona (ma,woe,vrij) en juf
Richalle (di, woe, don)
groep 4 - juf Stephanie en juf Lianne
groep 5 - meester Lesley en meester Ton
(donderdagmiddag)
groep 6 - juf Carola (ma, woe, do en vrij) en
meester Ton (di)
groep 7 - meester Koen (ma t/m vrij)
groep 8 - meester Marcèl (ma t/m vrij)
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Welkom op school:
Groep 1-2 Brenda:
-Fay van Gogh per 9 februari 2019
-Otis Beijersbergen per 27 februari 2019

Op donderdag 7 februari a.s. staat de
papiercontainer weer tot 15.30 uur voor de
deur. U brengt toch ook al uw kranten en oud
papier mee. We willen graag een volle
container! Helpt u mee?

Groep 1-2 Mariël:
-Max Jiang per 14 februari 2019
(hij is het broertje van Elissa in groep 6
Het eerste deel van het schooljaar heeft groep

4 zwemles gehad en het tweede deel van het
schooljaar krijgt groep 3 zwemles.
Op donderdag 31 januari had groep 4 de
laatste zwemles. Dit betekent dat ze vanaf
maandag 4 februari elke maandag en
vrijdag gymnastiek hebben.
De eerste zwemles voor groep 3 is op
donderdag 7 februari en daarmee vervalt er
één gymles voor groep 3. Zij zullen tot de
zomervakantie alleen nog gymnastiek
hebben op vrijdag.

Vanaf donderdagmiddag 7 februari start
de oudste-kleutermiddag.
Juffrouw Mariël zal tijdens de zwemtijd van
groep 3 gebruik gaan maken van het lokaal
van groep 3.
De kinderen gaan vast wennen om in het
lokaal te zijn en zullen specifieke
voorbereidende opdrachten maken.
Tussendoor spelen de kinderen een
kwartiertje op het grote plein.
De jongste kleuters blijven die middag bij de
andere kleuterjuffrouwen.
Na een aantal maanden onderwijs zijn de
kinderen van groep 3 volledig gewend aan
hun klas en kunnen zij alleén de school in
lopen. Ouders mogen alleen nog meelopen
als er dringende zaken met de juf overlegd
moeten worden.

Binnenkort moeten de leerlingen van groep 8
worden aangemeld bij het
vervolgonderwijs. De scholen van het
voortgezet onderwijs verzoeken u om vóór 15
maart 2019 uw kind op te geven.
Het spreekt voor zich, dat wij u - na bijna 8
jaar basisschool - willen adviseren bij uw
keuze. We hebben hiervoor drie avonden
gepland, te weten:
dinsdagavond 12 februari,
woensdagavond 13 februari en
donderdagavond 14 februari.
U heeft waarschijnlijk inmiddels reeds een
uitnodiging hierover ontvangen.

Op vrijdagmiddag 15 februari is onze
tweede toneelmiddag van dit schooljaar.
Deze middag wordt nu verzorgd door de
groep van 1-2 Mariël, groep 4 en groep 6.
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Na ongeveer een half jaar onderwijs wordt
het tijd de resultaten van de leerlingen en de
bevindingen van de leerkrachten met ouders
te bespreken.
De 10-minutengesprekken vinden plaats
op 19 februari: dinsdagmiddag van
15.30 uur tot 17.30 uur en
dinsdagavond vanaf 18.15 uur.
En op 20 februari woensdagmiddag
vanaf 13.00 uur.
Wij vieren carnaval op school op
donderdag 21 februari a.s. Alle kinderen
mogen na de lunchpauze verkleed op school
komen, hetgeen uiteraard geen verplichting
is.
Omdat wij het een en ander moeten
klaarzetten, is het niet mogelijk om die
dag over te blijven.
Wellicht kunnen er kinderen voor één keertje
met een vriendje of vriendinnetje mee naar
huis. Omdat thuis eten en omkleden tijd
vraagt, beginnen we de middag om 13.15
uur.

De onderwijsbond AOB en FNF onderwijs en
onderzoek hebben leden opgeroepen om te
gaan staken op vrijdag 15 maart.
Op dit moment wordt geïnventariseerd of
collega’s gebruik maken van hun
stakingsrecht. Mochten veel collega’s gaan
staken en de klassen kunnen niet bemand
worden, dan zijn wij genoodzaakt de school
die dag te sluiten. Of dat het geval is, laat ik
u zo snel als mogelijk is, weten.
Na de 10-minutengesprekken krijgen de
kinderen op donderdag 21 februari om
12:00 uur hun eerste rapport mee naar huis.
Gezien de planning die een
10-minuten-avond met zich meebrengt, is
het mogelijk aan te geven wanneer u niet
kunt. Een voorkeur voor tijd gaat helaas
niet. U ontvangt binnenkort een briefje
waarop u het tijdstip van verhindering kunt
aangeven.

