
 

 

 

 

Donderdag 30 juni 2016 
 

Weekbrief 
 

Activiteitenoverzicht   
 
1 t/m 3 juli   Oud papier-container op de parkeerplaats bij de kerk  
7 juli    Musical groep 8 
10 juli    Gezinsviering in de RK Willibrorduskerk (11.00 uur)  
11 juli    Schoonmaakavond 
14 juli    Laatste schooldag 
 

Aanwezigheid directie / MIB 
 
Ramona 
Woensdag 6 juli 
Donderdag 7 juli     
 
Marcha 
Woensdag 6 juli   

 
Nieuws uit de school 
 
Extra ondersteuning 

Afgelopen maandag is Frans bij ons op school gestart. Iedere ochtend zal hij ons van 9.00 tot 12.00 uur helpen met 

allerlei hand- en spandiensten. We zijn blij met zijn komst!  

 

Schoonmaakavond 

Aanstaande maandag willen we graag, samen met u, de school schoonmaken. We starten om 19.00 uur en gaan tot 

uiterlijk 20.30 uur door. We hopen dat u met velen komt. Wilt u zelf wat schoonmaakspullen meenemen (emmer, 

doekje, etc.)?  

 

Agenda’s  

Groep zeven en acht gebruiken een agenda. Dit mag een papieren agenda zijn, maar kinderen mogen ook de agenda 

op hun i-pad gebruiken. Ouders schaffen de agenda zelf aan. Het zou fijn zijn als alle kinderen van groep zeven en 

acht de eerste maandag van het schooljaar 2016-2017 hun agenda bij zich hebben.   

 

Medezeggenschapsraad 

Na vele jaren nemen Francine Gangelhof en Liesbeth Koning afscheid als lid van de medezeggenschapsraad (MR). Zij 

hebben de afgelopen jaren positief kritisch met ons mee gedacht / gepraat. Wij willen hen dan ook hartelijk danken 

voor hun betrokkenheid!  Liesbeth en Francine dragen het stokje voor het nieuwe schooljaar over aan Engelien 

Barenkamp en Marc Jansma.  Vanuit het team heeft meester Paul afscheid genomen in de MR. Juf Lian zal hem in 

het nieuwe schooljaar gaan opvolgen. Ook meester Paul bedanken we voor zijn inzet.   

 

 



Peuterspeelzaal 

Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgen we de peuterspeelzaal in eigen beheer. Voor ouders verandert er, 

behalve de aanmeldprocedure en het incasseren van het geld,  helemaal niets. Lida blijft als pedagogisch 

medewerkster verantwoordelijk voor de peuterspeelzaal, ondersteund door Rina. Ook de ouderbijdrage blijft 

hetzelfde.  De ouders van de peuters zijn hierover inmiddels geïnformeerd.  

De samenwerking met en de uitvoering door Rzijn is altijd zeer prettig geweest. We willen hen dan ook 

hartelijk danken voor de afgelopen jaren.  

Indien u nog vragen heeft horen wij dit graag.  

 

Nieuws uit de parochie 
 

Wie ben ik? 

Op zondag 10 juli is er om 11.00u weer een gezinsviering in de RK Willibrorduskerk. 

We sluiten het schooljaar af en gaan luisteren maar het verhaal van Jona. God geeft Jona de opdracht om naar 

Nineve te gaan, waar van alles aan de hand is. Hij moet de mensen gaan vertellen dat ze zich anders moeten 

gedragen, maar daar heeft Jona niet zo'n zin in. Eigenlijk is hij een beetje vergeten wie hij is.  

 

Samen met het kinderkoor en pastor Ria gaan we nadenken over het thema "Wie ben ik?" Je kunt mensen 

herkennen aan hun uiterlijk, maar ook aan hun gedrag, houding en ideeën. Iedereen is bijzonder, iedereen is uniek. 

Waar kunnen we jou aan herkennen? 

 

Namens de werkgroep gezinsvieringen wensen wij jullie alvast een fijne zomervakantie! Zonnige groetjes van 

Francine, Karina en Marion 

 

 

 

Team Bonifatius 


