
 

 

 

 

Vrijdag 30 september 2016  
 

Weekbrief 
 

Activiteitenoverzicht   
 
5 oktober  Start kinderboekenweek. ( kinderen 8:15 aanwezig op school) 
9 t/m 13 oktober Directie afwezig i.v.m. studiereis  
14 oktober   Oud papier container (t/m 16 oktober) 
15 t/m 23 oktober Herfstvakantie 
24 oktober  Luizencontrole 
26 oktober  Studiedag team (kinderen vrij) 
27 oktober  Schoolfotograaf 
28 oktober  Disco (info volgt) 
 

Aanwezigheid directie / Meerschools Intern Begeleider (MIB) 
 
Ramona 
Dinsdag 4 oktober 
Woensdag 5 oktober (vanaf 10.30 uur) 
 
Marcha 
Dinsdag  4 oktober 
Woensdag 5 oktober 
Dinsdag 11 oktober 

 
Nieuws uit de school 
 
Ouderbijdrage oudervereniging 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s) 
  
De penningmeester van de Oudervereniging (OV) begint in oktober met de inning van de ouderbijdragen voor het 
schooljaar 2016/2017. 
Er wordt uiteraard alleen geïncasseerd, indien wij een getekend machtigingsformulier hebben. 
  
Hoogte bijdrage 2016-2017: 
De ouderbijdrage bedraagt per kind € 52,50 per schooljaar.  Opbouw bijdrage: schoolreis € 27,50, overige 
activiteiten € 25. 
(Afwijking groep 7/8: doordat groep 7/8 op schoolkamp gaan in plaats van een schoolreis, betalen de ouders alleen € 
25 voor de overige activiteiten.  
Daar bovenop komt dan de bijdrage voor het schoolkamp.  Deze bijdrage wordt later dit jaar vastgesteld. De ouders 
worden hier apart over ingelicht.) 
  
 
 
 
 
 



Hoogte van de incasso-bedragen: 
Bij incasso in 3 termijnen: 

-          Uw kind zit in groep 1-6:          € 17,50                 (januari en april de volgende) 

-          Uw kind zit in groep 7 of 8:     € 10,00                  (januari € 10 en april € 5) 
  
Incasso in 1 termijn: 

-          Uw kind zit in groep 1-6:            € 52,50 

-          Uw kind zit in groep 7 of 8:       € 25,00 

  
Wanneer incasso: 
Zo rond de 6e oktober worden de bijdragen geïncasseerd.  
  
Heeft u nog vragen/opmerkingen, mailt u dan met ovbonifatius@outlook.com (is e-mailadres van de OV). 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Voorzitter Oudervereniging 

Trijntje Weinans 

 
SEPA-formulieren 
Denkt u er aan het SEPA-formulier in te leveren, zodat de ouderbijdrage (zie bovenstaande info) geïncasseerd kan 
worden? 
 
Schoolfotograaf  
Donderdag 27 oktober komt onze schoolfotograaf.  Zij maakt groepsfoto’s en individuele foto’s van alle kinderen 
(ook de peuters).  
Dit jaar worden alle broers en zussenfoto’s buiten schooltijd gemaakt. Dus ook als al uw kinderen al naar school 
gaan.  
Als u uw kinderen graag samen op de foto wilt hebben dient u zich aan te melden bij Riafragmafotografie.  
De foto’s worden vanaf 14.30 uur genomen in het speellokaal.  
De uitnodiging geldt uiteraard ook voor jongere en/of oudere broertjes / zusjes.  
 
LET OP: U dient zich vóór 19 oktober, per email aan te melden bij Riafragmafotografie. Email:  ria@riafragma.nl   
Graag de volgende gegevens vermelden:  
* Namen van de kinderen  
* Groepen van de kinderen  
* Telefoonnummer  
U ontvangt uiterlijk 21 oktober een uitnodiging met het tijdstip waarop u  wordt verwacht voor de “broer/zus foto”.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ria Bouma: 0598-623018/ 06-20310506   
 
Oproep pompoenen 
Bij de ingang is al een herfstsfeer gecreëerd. Om het helemaal af te maken 
willen we er graag pompoenen neerleggen. Is er iemand die een pompoen / 
pompoenen voor ons heeft? U kunt dit doorgeven aan Claudia Elling 
(moeder van Mayke en Vigo) of aan één van de leerkrachten.   
 
Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober openen wij de Kinderboekenweek.  
We verwachten de kinderen daarom om 8.15 uur op het schoolplein. U bent natuurlijk ook van harte welkom om 
mee te genieten van onze opening.  
 
Op donderdag 13 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een kijkmiddag voor ouders en grootouders. Van 
14.30 tot 15.30 uur bent u van harte welkom om samen met uw (klein)kind in de klassen te kijken naar wat er tijdens 
de Kinderboekenweek gemaakt is.  
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St. Maarten – lichtjesavond 
In ons teamoverleg van gistermiddag hebben we besloten dat we op 10 november van 17.30 uur tot 18.30 uur een 
lichtjesfeest houden. Dit houdt in dat u de lampion van uw kind(eren) in een sfeervol verlichte klas kunt komen 
bewonderen. We hopen u allen te kunnen begroeten deze avond.  
 
Afwezigheid Ramona 
Indien er in de afwezigheid van Ramona dringende zaken zijn kunt u terecht bij de leerkrachten.   
 
 

Nieuws uit de groepen 
 
Peuters - Juf Lida  
De peuters hebben ook meegedaan aan het project Nederland schoon (de 
zwerfvuilactie). Hoe hoort het eigenlijk? Wat hoort er in de vuilnisemmer? We zijn druk 
geweest met opruimen. We hebben een vuilnisemmer geverfd en later beplakt met 
propjes papier. 
Natuurlijk hebben we ook weer heerlijk buiten gespeeld met de kleuters op het grote 
plein én op ons eigen peuterplein.  
Ook hebben we leerzame spelletjes gedaan. Spelenderwijs de kleuren, vormen en 
tellen leren. Volgende week zullen ook wij beginnen met de Kinderboekenweek, met 
het thema: opa’s en oma’s. Voor altijd jong.  
 
Groep 1/2 - Juf Astrid en juf Rianne  
De afgelopen 2 weken hebben de kinderen hard gewerkt aan het thema: zwerfvuil. We hebben een krant geverfd, 
met kranten gescheurd, een vlinder gemaakt van een eierdoos en heel veel knutselwerk gemaakt van closetrollen; 
allemaal van kosteloos materiaal. Op onze letterkast stonden heel veel spullen die met de letter z begonnen: zebra, 
zeep, zonnebloem, zaklamp, zonnebril, zout, zoen. Top!  
We hebben ook flink geveegd op het schoolplein en vorige week vrijdag heeft groep 2 heel veel zwerfvuil van het 
schoolplein opgeruimd. Super! 
 
Veel ouders hebben zich inmiddels aangemeld op Klasbord (voor groep 1-2). Hier komen foto’s van de groep op en 
soms vragen we om uw medewerking voor een activiteit. Via Klasbord is ook de vraag aan u gesteld of er opa’s en/of 
oma’s zijn die iets aan de kinderen willen laten zien of horen: voorlezen, een leuke hobby, een lied zingen, enz. Hier 
is helaas nog geen actie uit voort gekomen. Wij hopen van harte dat er opa’s en/of oma’s zijn die aan deze oproep 
gehoor gaan geven. 
Heeft u thuis oude voorwerpen van vroeger en mogen we die op school laten zien tijdens de Kinderboekenweek, 
dan zouden we die voorwerpen heel graag van u willen lenen (bijv. mattenklopper, koffiemolen, handboor). 
 
De komende 2 weken gaan we aandacht besteden aan het thema van de Kinderboekenweek: Voor altijd jong.  
De letter die centraal zal staan op de letterkast is de letter k. De kinderen mogen weer plaatjes en spullen mee 
nemen voor de letterkast.  
 
Volgende week dinsdag is het 4 oktober Werelddierendag. Natuurlijk gaan we hier aandacht aan besteden. 
De kinderen mogen die dag een dierenknuffel meenemen naar school.  
 

     
Kiezen en werken in groep 1/2  



Groep 3/4 - Juf Lianda en juf Paulien 
Spelling 
De leerlingen van groep 4 hebben deze week blok 1 afgerond en beginnen met blok 2. 
 
Veilig leren lezen. 
De leerlingen van groep 3 hebben alweer de eerste kern afgerond! De leerlingen krijgen vandaag een veilig en vlot 
boekje mee naar huis om de woorden van kern 2  te oefenen. De komende twee weken behandelen we blz. 11 t/m 
16. 
 
Tijdens het knutselen hebben we gewerkt met toverblaadjes! We hebben mooie spinnenwebben gemaakt! De 
leerlingen van groep 3 hebben de geleerde letters geschreven in mooie regenboogkleuren. 
 

 Mika maakt een prachtig spinnenweb op het toverblaadje. 
 

          
Groep 3/4 aan het werk! 
 
Groep 5/6 - Juf Lian en juf Lianda 
Dansles  
Gisteren hebben wij ons eerste dansles gehad. Net als vorig jaar komen eens in de 2 weken Jan en Monica van 
Dansschool Poelman langs om dansles te geven. Dit jaar leren wij de Jive. Vrijdag 9 december zijn de halve finales in 
de dansschool.  Dit jaar doen de jongens van 7/8 ook mee omdat er in groep 5/6 erg weinig jongens zitten 
 
Uilenballen 
Afgelopen  maandag en dinsdag zijn de kinderen druk bezig geweest met het uitpluizen van uilenballen. Onder het 
luid geroep van vele  “iels” werden er allerlei botjes en schedeltjes gevonden. Het was een zeer leerzame les. 
 

         
Groep 5/6 aan het werk  
 



Groep 7/8 -  Juf Ilse en juf Rianne 
Woensdag 28 september hebben de kinderen van groep 7/8 de kinderpostzegels mee naar huis gekregen om te 
verkopen. De opbrengst van de kinderpostzegels gaat dit jaar naar het verzorgen van een betere toekomst voor 
kwetsbare kinderen (in binnen –en buitenland). Graag de mapjes op woensdag 5 oktober weer mee terug naar 
school geven. 
 
De kinderen krijgen deze week voor het eerst topo mee. Groep 7 richt zich dit jaar op Europa en groep 8 op de 
wereld. Vrijdag 7 oktober hebben ze hier een toets van. We zullen dit ook in de klas oefenen, maar het is ook de 
bedoeling dat de kinderen dit thuis oefenen.  
 
Donderdag 6 oktober gaan we met de hele klas naar de boerderij van de familie  Platen om te helpen met 
aardappelen steken. We gaan hier in de middag heen. Belangrijk is dat de kinderen op de fiets komen en dat ze oude 
kleren  aan hebben (die vies mogen worden). We gaan natuurlijk proberen om zo goed en veel mogelijk te helpen! 
 

Nieuws uit de parochie 
 
Alles op z'n plek  
Een plaats hebben is niet vanzelfsprekend. Het kan voorkomen dat er geen plaats voor je is, omdat de plek voor 
iemand anders bezet wordt gehouden. Of dat iemand jouw plek inneemt, terwijl je even niet oplet. Soms zit je op de 
reservebank bij de sportclub, een plek waar je niet zo graag zit...  
Het zijn allemaal situaties waar jij niet om gevraagd hebt. Gelukkig komen er soms mensen op je pad die je wel 
ruimte geven. Ze zetten een stoel bij en ze zien wat je allemaal kan. Ze nemen je zoals je bent. Alles valt dan op z'n 
plek. Ze hebben oog voor jou!  
 
Op zondag 16 oktober hebben we om 11.00u weer een (ingelaste) gezinsviering in de RK Willibrorduskerk. Samen 
met pastor Ria en het kinderkoor gaan we luisteren naar het verhaal van Ismaël en Hagar. Ook hier gaat het over de 
beste plek en iemand de ruimte geven. Gelukkig is God daar om te helpen als het fout dreigt te gaan. 
Kom je ook luisteren en zingen? Zien we jou op je favoriete plekje in de kerk? 
 
Groetjes van de werkgroep gezinsvieringen, 
Francine, Karina en Marion 
 

Groot en klein. 
Arm en rijk. 
Zwart en wit. 
Bruin en geel. 
Eerste en laatste. 
We maken graag het verschil. 
Jij bent zus en jij bent zo. 
 

Wat goed, God, 
dat u anders naar ons kijkt. 
Dat we voor u allemaal uw mensen zijn. 
Mensen met wie u samen  
het leven goed wil maken. 
Mensen die allemaal  
een eigen, uniek talent hebben. 
Die allemaal op hun manier 
een beetje op u mogen lijken. 
 

God dank u wel, 
dat u ons onze eigen plek  
op deze wereld gunt. 
Help ons om ook zo 
naar anderen te kijken. 
 

 
Team Bonifatius 


