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Agenda (klik hier voor de digitale agenda)

ma
5-12

Sinterklaas ma
12-12

di 6-12 10.00 start schooldag
19.00 kerstversieravond

di 13-12

wo 7-12 wo
14-12

do 8-12 do
15-12

- Kerstcrossclinic gr. 3 t/m 8
- Nieuwsbrief
- 16.00 SKOWF BoniSchip

kerstborrel (loc. Ruimteschip)

vr 9-12 gr. 5-6-7 Bonifatiuskerk kerststal
tentoonstelling

vr 16-12

Kerststallententoonstelling 9-10-11 december Bonifatiuskerk (zie pagina 2)

19-12 8.20-8.35 inloop ma 9-1 Start thema “In de tijdmachine”

20-12 8.20-8.35 inloop
gr. 8 bureau Halt
gr. 4 zingen bij Weidehof
gr. 5B zingen bij de Schakel
gr. 6-7-8 kerst 4-daagse Opmeer (loc.
Weyver) kerstmusical opvoeren/kijken

di 10-1 gr. 6 saxofoonles

21-12 Vanaf 16.15/30 glühwein en chocomelk
verkoop door wg Goede Doel
16.45 inloop, kerstviering 17.00-19.00
(gr. 1-2 tot 18.45)

wo 11-1 gr. 2 slagwerk
Kriebelcontrole

22-12 do 12-1 Nieuwsbrief

23-12 Let op: 12.15 uur start kerstvakantie! vr 13-1

Kerstvakantie 24-12 t/m 8-1

Bijlagen Geen

Sinterklaas
De laatste Sint Update volgt vanmiddag via Parro.

https://skowfscholen.nl/site/bonifatiusschool/agenda-google/


Kerst 4-daagse Opmeer; save the afternoon
Dinsdagmiddag 20 december is iedereen van harte welkom in de Weyver om de musical “de
laatste kerstboom” (toneelspel door 26 leerlingen uit gr. 6-7, liedjes door de groepen 8) te
bekijken. Juf Lore begeleidt deze musical, meer info volgt…

Actie Unicef
De actie Unicef heeft dit jaar weer een prachtig resultaat opgeleverd, er is
€347,95 opgehaald! Namens de werkgroep Goede Doel: iedereen die een
steentje, eh zakje heeft bijgedragen, heel erg bedankt!

Ontruimingsoefening
Dinsdag hielden we een aangekondigde brandoefening (dag en tijd
bekend gemaakt vooraf) met de hele school. De laatste
ontruimingsoefening was al 2 jaar geleden, toch verliep het zeer soepel!
Later in dit schooljaar gaan we nog een keer oefenen.

Kerst kaarten/ kerst wensen
Na de kerstviering ontvangen alle leerlingen een kerstkaart namens het team. Het op school
uitdelen van kerst-/nieuwjaarskaarten van leerlingen aan elkaar staan wij niet toe om o.a. ‘gedoe’
( jij wel, ik niet) te voorkomen. Wij vragen om uw begrip en rekenen op uw medewerking.
Bedankt!

Kerststallententoonstelling in de Bonifatiuskerk
Dit jaar is er weer een kerststallententoonstelling in de Bonifatiuskerk in Spanbroek.
Ongeveer 40 kerststallen van vroeger en van nu staan uitgestald. U kunt de tentoonstelling
bezoeken op vrijdag 9 december (19.00-21.00 uur), op zaterdag 10 december
(10.00-16.00 uur) en op zondag 11 december (11.00-16.00 uur). Voor de kinderen is er een
quiz over de kerststallen. Tijdens de tentoonstelling zijn muzikale optredens. Onze groepen
6, 7 en 8 bezoeken deze tentoonstelling vrijdag 9 december onder schooltijd.

Kerstversieravond 6 december 19.00
De belangstelling voor de kerstversieravond 6 december is overweldigend! Vanmiddag
ontvangen alle ouders die zich hebben opgegeven hierover een mail.
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Muziek op het BoniSchip
Op het BoniSchip vinden we muziek belangrijk.
Sinterklaasliedjes. Kerstliedjes. Kerstmusical. Samen zingen is leuk, verbindt en creëert sfeer.
Dankzij de inbreng van juf Lore en juf Lotte krijgen alle groepen wekelijks muziekles of worden
de leerkrachten ondersteund bij hun lessen.

Door de samenwerking met Stichting Muziek Opmeer kunnen we na
de Kerstvakantie kinderen laten kennismaken met
muziekinstrumenten. Zij krijgen zes weken lang muziekles van
gekwalificeerde docenten. Na de kennismakingslessen onder
schooltijd worden tien naschoolse lessen aangeboden aan kinderen
die dat leuk vinden en meer willen. Via de zg. kortingsregeling kan
uw kind twee jaar lang les krijgen (à € 125 per jaar).

Welke instrumentlessen worden er aangeboden?
● De oudste kleuters krijgen op woensdag slagwerkles van Mervyn Groot,
● groep 4 op woensdag keyboardles van Tim Boon,
● groep 5 op dinsdag (Bonifatius) of vrijdag (Ruimteschip) trompetles van Inge Florij,
● groep 6 op dinsdag saxofoonles van Nick Hoogland en
● groep 7 op donderdag gitaarles van Frans Groen.
● Voor groep 3 wordt een muzikaal programma verzorgd rond het Letterfeest als alle letters

zijn aangeleerd.

Muziek maken is een mooie hobby, muziek maakt slimmer, in contact komen met muziek verrijkt
je leven, kennis van muziek is een basiselement in het leerplan.
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