St. Bonifaciusschool
Kloosterland 5
2242JS Wassenaar
070-5116379
www.bonifaciusschool.nl
ouders@bonifaciusschool.nl

Bonifax

Wassenaar, april 2019.

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

Agenda

Met een zeer tevreden en trots gevoel kijk ik
terug op de Open Huisavond. De leerkrachten
hebben de afgelopen weken samen met de
kinderen hard gewerkt aan een specifiek
thema. Er is niet alleen veel geleerd door
iedereen, maar ook genoten. En juist dat
vinden we op de St. Bonifaciusschool
belangrijk.
De kinderen moeten veel leren en met grote
regelmaat hard werken. Deze periodes worden
afgewisseld met gezellige en ontspannen
activiteiten.
Ook de komende maand staan er
verschillende activiteiten gepland. De kinderen
uit groep 8 moeten hard werken om goede
resultaten te halen op de eindtoets en groep 7
moet punten scoren op het theoretisch
verkeersexamen. Gelukkig is er ook ruimte
voor ontspanning. Alle kinderen mogen
paaseieren zoeken, de groepen 1-2 gaan naar
een boerderij om lammetjes te aaien en met
de hele school gaan we naar de
Willibrorduskerk voor een Paasviering.
Kortom; het wordt een typische, fijne
Boni-maand!

31 mrt.
1 + 4 apr.

Namens het team van de St.
Bonifaciusschool een vriendelijke groet,
Johanneke Reinders
Welkom op school:
Groep 1-2 Mariël:
-Daryle Samsuri per 11 maart 2019
-Quinten Hoogduijn per 2 april 2019
(hij is het broertje van Thomas in groep 7)
-Sofie van Veen per 7 april 2019
Groep 1-2 Inge:
-Mees van Lochem per 21 april 2019
(hij is het broertje van Pepijn in dezelfde groep)

begin zomertijd
groepen 1-2 boerderijbezoek

2 apr. - studiedag - alle kinderen vrij
3 apr.
speelgoedochtend groepen 1-2
4 apr.
groep 1-2 boerderijbezoek
4 apr.
oud papier
4 apr.
groep 7 verkeersexamen theorie
8 apr.
groep 7 Nationaal Archief
9 apr.
schoolfotograaf
10 apr.
paaseieren zoeken
10 apr.
groep 1-2 palmpasenoptocht
14 apr.
Palmzondag
16 apr.
groep 3,4,5 verkeersles
16 t/m 18 apr. groep 8 Centrale Eindtoets
18 apr.
Witte Donderdag
18 apr.
Paasviering 13:30 tot 14:30 uur
19 apr.
Goede Vrijdag
19 april t/m 22 april - paasvakantie
23 apr.

groepen 1-2 verkeersles

26 apr. - Koningsspelen
29
april
t/m
In de
nacht
van3 mei 2019 - 1e meivakantie
zaterdag 30 maart
naar zondag 31
maart 2019 wordt
de klok weer een
uurtje vooruitgezet en begint
de zomertijd.

Graag maak ik u attent op de vacature voor de
OPR (ondersteuningsplanraad). Via de link komt u
bij de vacature.

https://www.pporegioleiden.nl/uploads/nieuws/vacatur
e_lid_ondersteuningsplanraad_december_2017_4_0.pdf
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Op donderdag 4 april
a.s. staat de
papiercontainer weer tot
15.30 uur voor de deur.
Spek de schoolkas en
breng het oud papier mee
naar school. Alvast bedankt
voor de moeite!

Op maandag 1 april gaan de twee groepen 1-2 van Mariël en Inge en op donderdag 4 april gaat
groep 1-2 van Brenda een bezoek brengen aan boerderij l’Ami aan de Oostdorperweg. De kinderen
gaan een kijkje nemen bij de verschillende dieren. Wilt u met de kledingkeuze rekening houden met dit
bezoek? U heeft waarschijnlijk reeds een brief ontvangen met meer informatie en de vraag om hulp.

Op dinsdag 9 april a.s. komt de
schoolfotograaf. Van alle kinderen wordt een
portretfoto gemaakt en van de klas uiteraard een
groepsfoto. Naast deze serie wordt ook een foto
van broertjes en zusjes gemaakt die bij ons op
school zitten.
Daarnaast bieden we aan om met broertjes en
zusjes op de foto te gaan die niet allemaal bij ons
op school zitten. De schoolfotograaf geeft de
gelegenheid op de foto te gaan tussen 08:00
uur en 08:45 uur.
Deze mogelijkheid is er alleen voor echte
broertjes/ zusjes en kinderen die door huwelijken
aan elkaar verbonden zijn. Door tijdgebrek
kunnen andere kinderen niet samen
gefotografeerd worden.
Om alles goed te laten verlopen vragen wij deze
ouders met hun kinderen om 08:00 uur
aanwezig te zijn, want om 08:45 uur gaat de
fotograaf aan de slag met de overige schoolfoto’s.
Wees s.v.p. op tijd, zodat het strak geplande
programma goed kan doorlopen.

Op donderdag 4 april 2019 doen de kinderen
van groep 7 mee aan het schriftelijke deel van de
landelijke verkeersproef van Veilig Verkeer
Nederland. In mei a.s. volgt het praktische deel
van deze proef.
Vóór 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!!

Tenslotte is het fijn om te weten dat de
achtergrondkleur van de portretfoto’s dit jaar
zwart is.

Nu het weer beter wordt en het extra fijn is om buiten te spelen, zullen de kinderen van groep 1-2
vanaf vrijdag 5 april en maandag 8 april 2019 één keer per week gymles krijgen. Dit geldt voor
de groepen 1-2 van Mariël en Brenda op de vrijdag en voor de groep 1-2 van Inge op de maandag.
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Op maandag 8 april 2019 gaan de kinderen
van groep 7 voor een museumles “Check,
Check, Dubbelcheck” naar het Nationaal
Archief in Den Haag. U krijgt hierover nog een
brief.

Op woensdag 10 april
gaan alle kinderen
paaseieren zoeken op
het schoolplein. Deze
traditie wordt door veel
kinderen gezien als een
leuke terugkerende
activiteit. Net als de
andere jaren worden de
eieren verstopt door de
paashazen!

Evenals vorig jaar gaan we met Pasen naar de
kerk. In de Willibrorduskerk aan de Kerkstraat
mogen de kinderen op donderdag 18 april a.s.
‘s middags van 13:30 uur tot 14:30 uur
genieten van een paasviering.
De viering is samengesteld door leerkrachten en
het paasverhaal wordt door leerlingen
uitgebeeld.
Naast de leerlingen en de leerkrachten zijn ook
de klassenouders uitgenodigd om te komen
kijken.

Op woensdag 10 april gaan de kinderen van
de groepen 1-2 palmpasenstokken versieren.
Bij goed weer wordt er rond de school een
palmpasenoptocht gehouden. Voor hulp bij die
activiteiten ontvangt u nog een brief.

De landelijke eindtoets voor groep 8 wordt
afgenomen op dinsdag 16, woensdag 17 en
donderdag 18 april 2019. De toets wordt
gemaakt in de ochtenduren. Na de meivakantie
kunt u de uitslag verwachten. We geven deze
mee in een gesloten enveloppe.
We wensen alle kinderen van groep 8 veel
succes!

De groepen 3, 4 en 5 hebben op dinsdag 16
april hun derde praktische verkeersles.
Zij gaan lopend aan het verkeer deelnemen.
Op dinsdag 23 april a.s. hebben de kinderen
van groep 1-2 hun derde verkeersles. Deze
kinderen moeten hun eigen fiets van thuis
meenemen.

Op vrijdag 26 april 2019 worden de
Koningsspelen gevierd op de St.
Bonifaciusschool.
We beginnen de dag met zang en dans en ‘s
middags gaan we met alle kinderen
gezelschapsspelletjes doen.
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Vakantierooster schooljaar 2019-2020

OVERBLIJFNIEUWS

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren 01-06-2020
Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020

Zoals u weet wordt bij ons op school de overblijf
verzorgd door een groot aantal betrokken en
enthousiaste ouders en grootouders. Door de
inzet van deze "vrijwilligers" kunnen uw
kinderen fijn lunchen en onder toezicht heerlijk
buitenspelen.

Inmiddels zijn er weer veel gevonden
voorwerpen. In de eerste week van april worden
de kledingstukken en tassen uitgestald in de hal.
U kunt dan kijken of er een verloren item
gevonden is. Gevonden voorwerpen die niet
worden opgehaald, worden maandag 8 april aan
een goed doel gegeven.

Om het voor iedereen veilig én overzichtelijk te
houden zijn we op zoek naar meer
overblijfkrachten, we willen het team graag
uitbreiden met ouders, grootouders of
studenten.
U ontvangt een aantrekkelijke vergoeding van 8
euro per keer én op uw overblijfdag blijft uw
(klein)kind gratis over. Duo invulling is ook
mogelijk!
U wilt toch ook dat uw kinderen een fijne en
veilige overblijftijd hebben?
Wilt u een keer komen kijken tussen de middag
of wilt u zich aanmelden, belt u mij dan gerust:
06 41 67 68 64.
Of liever via de mail, dat kan ook:
yolandavannes1@gmail.com

