
 

 

 

 

Vrijdag 14 april 2017 
 

Weekbrief 
 

Activiteitenoverzicht   
 
17 april     2e paasdag (kinderen vrij) 
21 t/m 23 april en 12 t/m 14 mei Oudpapiercontainer 
21 april     Koningsspelen 
24 t/m 28 april    Meivakantie 
1 mei      Luizencontrole 
4 mei      Dodenherdenking 
5 mei      Bevrijdingsdag (kinderen zijn vrij) 
5 juni     2e Pinksterdag 
5 t/m 9 juni    Junivakantie 
 

Aanwezigheid directie 
 
Ramona 
Dinsdag 18 april  
 

Nieuws uit de school 
 
Laatste nieuwsbrief 

Dit is de laatste nieuwsbrief die u verstuurd krijgt vanuit ParnasSys. We merken dat er steeds meer informatie wordt 

gedeeld in Social Schools en het lastig wordt om te bedenken wat we in de nieuwsbrief moeten melden.  

Communiceren zullen we vanaf nu overwegend doen via Social Schools en bij uitzondering via ParnasSys. De 

volgende nieuwsbrieven worden wekelijks verstuurd in de nacht van vrijdag op zaterdag via Social Schools. Het 

moment van verzenden kunnen wij niet beïnvloeden. Dit wordt bepaald door het programma.  

Gevonden (trainings)jasje 

Bij het opruimen van alle onderdelen van de afsluiting van Scoor een boek werd afgelopen donderdagmiddag nog 

een zwart (trainings)jasje gevonden. Merk VD maat 158. Opvallend is dat de zakken van het jasje zijn dichtgenaaid.  

Wie weet welk kind een jasje mist? Het jasje is op te  halen in de bibliotheek van Stadskanaal en hangt op de kamer 

waar ondergetekende en Mattias wel eens werken. 

Silvia Overbeek 

Gymlessen na de meivakantie 
De eerste buitenles van Tom Stelpstra vindt plaats na de meivakantie. Bij geen bericht gaan de lessen gewoon buiten 
door. Mocht het slecht weer zijn, dan belt Tom Stelpstra de school voor 8.00 uur 's ochtends op met de melding dat 
er binnen gym is.  
 
Wilt u standaard gymkleren meegeven die zowel voor de binnen gym als voor de buiten gym gedragen kunnen 
worden. Daarnaast zal er een extra paar schoenen mee moeten worden genomen speciaal voor het buiten gym 
(i.v.m. evt. stenen en takken op het veld).  



 
De kinderen van de Bonifatiusschool gaan naar de sportvelden Ter Apel. Het vervoer is met de fiets.  
 
Koningsspelen 
Alle informatie over de Koningsspelen kunt u nalezen in Social Schools.  
 
Social Schools 
Redt u zich niet met Social Schools? Dan horen wij dit graag, zodat we u kunnen helpen.  
 

Nieuws uit de groepen 
 
Peuters - Juf Lida en Juf Paulina 
We zijn nog steeds druk met het thema Lente en daarbij natuurlijk met Pasen bezig. 
We hebben prachtige kunstwerken gemaakt. Geverfd, gekleurd, geplakt. Ook hebben we veel liedjes geleerd: 
 
Zag twee hazen ( op de wijze van, Zag twee beren) 
 
Zag twee hazen, vlak voor Pasen, zitten in een weiland. 
Met een mandje, vol met eitjes. Druk aan het verven met zijn beidjes. 
Strikje hier, strikje daar. Nu zijn alle eitjes klaar! 
-------------------------------------------------------------------- 
Ook de peuters zijn mee geweest naar de Paasviering in de kerk. Knap dat ze al zo mooi kunnen luisteren en 
meezingen. Dat is natuurlijk best al moeilijk voor een tweejarige. En wat een prachtig gezicht en super van de oudste 
leerlingen, dat ze hand in hand met de jongsten gezamenlijk naar de kerk kunnen lopen.  
We hebben kunnen genieten van een heerlijke lunch. Een lekker eitje, bolletjes mmmmmm.  
En lekkere broodbeleg. Hoewel één van de peuters zich wel ernstige zorgen maakte:  "Alles gaat toch niet op van 
mijn hagelslag juf?"  Ze doen er te veel op!  
‘s Middags  gingen we samen met groep 1&2 eieren zoeken. De paashaas was ze nl. verloren.   
Gelukkig hebben we ze terug gevonden.  Sommige kinderen vergaten ineens om eieren te zoeken,  toen ze de 
schommel en het mooie veldje zagen. En hadden het druk met de takken, het klimmen en het rennen. 
 
Jammer genoeg moeten we afscheid nemen van Daphne Heller. Zij is vier jaar geworden en gaat naar Juf Astrid in 
groep 1. 
Wij wensen je een hele fijne tijd op de basisschool toe. We zullen je missen. 
Maar dat hoeft helemaal niet volgens Daphne,  ik kom terug wanneer ik 5 jaar ben!  Nou! Dat is een prachtig 
vooruitzicht.  
Namens de peuters en de juffen, wensen wij jullie een heerlijk Paasweekend toe. 
 
Groep 1/2 - Juf Astrid en juf Rianne  
Wat hebben we een drukke, maar mooie tijd achter de rug. Veel gewerkt, gezongen en geleerd over de Lente en 
Pasen. Op naar het volgende thema: Koningsdag! We hebben maar een paar dagen voor dit thema, maar we gaan er 
aandacht aan besteden.  
 
Pastor Ria heeft ons woensdagochtend over Pasen en Palmpasen verteld. Juf Astrid was (en is) ontzettend trots op 
haar stoere mannen en coole meiden. Samen met pastor Ria kwamen ze tot onderstaande: 
"De geest was in zijn lichaam gekomen en toen was hij weer levend" (Jeylie). 
"Elke Pasen gaat Jezus dood en elke Pasen gaat Jezus weer leven'" (Quinn). 
 
We zijn gisteren samen met de peuters en alle andere schoolgroepen naar de Paasviering in de kerk geweest.  
Daar hebben geluisterd naar het Paasverhaal en hebben we samen liedjes gezongen. 
Daarna hebben we heerlijk gegeten en gedronken. We hebben zelfs ons meegenomen broodbeleg gedeeld met 
elkaar, zoals Jezus het heeft voorgedaan. Cincia (moeder van Quinn) en juf Rianne hebben ons geholpen. 
's Middags hebben we samen met de peuters paaseieren gezocht op het veld van de BSO. De paashaas wist niet 
meer waar hij ze verstopt had. Gelukkig zijn onze peuters en kleuters echte speurneuzen! 
 
Ik wil u, ouders,  bedanken voor het gebruikmaken van de 10 minutengesprekken en uw input, een score van 100%! 
Top! 



Ook wil ik de O.V. bedanken voor de heerlijke paasbrunch, het was super goed verzorgd. 
En juf Ramona voor de chocolade eieren, de doppinda's, de rozijnen, het crêpe papier en het heerlijke boordhaantje 
voor de Palmpaasstok. 
 
Hele fijne Paasdagen allemaal! 
 
Groep 3/4 - Juf Lianda en juf Paulien 
Deze week geen nieuws. Zie Social Schools voor onze nieuwtjes.  
 
Groep 5/6 - Juf Lian en juf Lianda 
Deze week geen nieuws. Zie Social Schools voor onze nieuwtjes.  
 
Groep 7/8 -  Juf Mirjam en juf Rianne 
Deze week geen nieuws. Zie Social Schools voor onze nieuwtjes.  
 
 

Team Bonifatius 
 
 
 
  



Tien woorden  

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 3, thema 4 

 

Je hoort mensen nog wel eens verzuchten… “Als iedereen zich nu aan de tien geboden zou houden, zag de wereld er een stuk beter uit”.  

In de weken van 17 april tot 5 mei staan ze in de Trefwoordlessen centraal.  

Niet doden, niet stelen en niet liegen. Wie zal daarvan de zin in twijfel trekken? Je hoeft er geen christen voor te zijn.  

Maar die eerste drie van de tien geboden: ‘geen afgoden vereren’, ‘Gods naam met eerbied gebruiken’ en ‘de dag des Heren heiligen? Om die te 

begrijpen moeten we terug naar het Bijbelverhaal over Mozes en de bevrijding uit de slavernij van Egypte. De Tien Woorden zijn richtlijnen voor een 

leven in vrijheid.  

 

Wijze richtlijnen 

We hoeven tegenwoordig maar naar het nieuws te kijken om te weten dat een vrijheidsstrijd al snel ontaardt in een 

nieuwe dictatuur. Alles wat voor de revolutie verboden was, wordt erna verplicht.   

Het Bijbelse verhaal van de bevrijding bevat een grote wijsheid: vrijheid vraagt om oefening. Vrijheid vraagt om 

eerbied voor de vrijheid zelf. Vrijheid kunnen mensen alleen waarborgen met regels die jouw vrijheid en die van je 

medemens beschermen.  

Het eerste van de tien woorden bedoelt: De vrijheid is geschonken, voorkom dat je elkaar opnieuw tot slaaf maakt. 

Geld, succes, macht zijn afgoden die onvrij maken.  

Het tweede woord zegt: Niet nodig om Gods naam overal bij te roepen.  Mensen zijn vaak zelf verantwoordelijk voor 

wat ze doen. Kijk ook uit met mensen die te pas en te onpas met Gods wil te koop lopen. Voor je het weet 

onderdrukken ze groepen mensen in Gods naam.  

Slaven, maar ook mensen die aan hun werk verslaafd zijn, werken zeven dagen in de week. Vrijheid betekent ook de tijd nemen om vrij te zijn en samen 

te genieten. Het is je gegund.  

 

Tien woorden van vrijheid 

Tien woorden: ze leren hoe je met vrijheid om kunt gaan, hoe je de vrijheid van jezelf en die van anderen waarborgt. 

Het zijn levenslessen voor goed samenleven. De kinderen horen over deze tien woorden of waarden:  

“Liefde”, “Rust”, “Leven”, “Eerlijk”, “Bezit”, “Respect”, “Eerbied”, “Tevreden”, “Trouw”, “Vrijheid”.  

Dat zijn belangrijke woorden/waarden, die verbonden worden met de bijbelse 10 Woorden. In de Trefwoordlessen 

onderzoeken de kinderen elke dag één van deze woorden en ontdekken wat het voor henzelf en de anderen betekent.  

 

We hopen en geloven dat deze waardevolle woorden belangrijke richtlijnen zijn voor onze kinderen en daarmee voor 

de toekomst van onze samenleving.   

 

 

 

     

     
     
 


