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Agenda (klik hier voor de digitale agenda)

ma 29-8 Uitnodiging startgesprek via Parro
1e schooldag schooljaar 2022-2023
Inloop (8.20-8.35)

ma 5-9

di 30-8 1e schooldag voor de leerlingen
geboren tussen 7-6-2018 t/m
7-9-2018
Inloop (8.20-8.35)

di 6-9

wo 31-8 Inloop (8.20-8.35), kriebelcontrole wo 7-9

do 1-9 Inloop (8.20-8.35)
Nieuwsbrief

do 8-9

vr 2-9 Inloop (8.20-8.35)
Zwemmen gr. 6B, 6-7A, 7B, 8A en 8B

vr 9-9 Zwemmen gr. 6B, 6-7A, 7B, 8A en 8B

ma 12-9 ma 19-9

di 13-9 di 20-9

wo 14-9 gr. 1-8 vrij, startgesprekken wo 21-9

do 15-9 Nieuwsbrief do 22-9

vr 16-9 Zwemmen gr. 6B, 6-7A, 7B, 8A en 8B vr 23-9

Inschrijving startgesprek
U bent deze week door de leerkracht van de groep(en) uitgenodigd om via Parro
deel te nemen in een chat. We hebben als team gekozen om vanuit de
leerkracht(en) een groepschat te starten met de ouders. Dit voorkomt dat u
misschien de leerkracht van vorig jaar een bericht stuurt. Ook wordt een bericht
van u gelijk aan beide leerkrachten van de groep gestuurd. We willen u vragen
deze chat te gebruiken voor korte, bondige mededelingen en/ of vragen.

Bijvoorbeeld een ziekmelding of tandarts/ doktersbezoek of blessure. Heeft u een langere
mededeling of vraag? Dan is het prettiger om even telefonisch contact met de leerkracht op te
nemen na 15.00 uur.
Maandag ontvangt u via Parro de uitnodiging voor het startgesprek en hoe en wanneer te
plannen.

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


De scholen gaan beginnen!
Wij hopen dat iedereen een mooie vakantie heeft gehad.

Het team is er weer helemaal klaar voor om het nieuwe schooljaar te beginnen. Wij heten onze
nieuwe leerkrachten Femke Paarlberg (groep 6-7A) en Barbara van de Beek (groep 3C) en onze
nieuwe IB-er Brenda Mutsaers van harte welkom. Zij stellen zich in de komende nieuwsbrief aan
u voor. We hebben er zin en wensen iedereen een goede start van het nieuwe schooljaar toe!

Gym-zwemrooster
Dit is het gym-zwemrooster t/m 16 september (zwembad sluiting zondag 18 september 2022):

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Gym:
4A, 5A, 6-7A, 7B,
8A, 8B

Gym:
3A, 3B, 3C, 4B,
5B, 6B

Gym:
3C, 4B, 5A, 5B

Gym:
3A, 3B

Gym:
4A
Zwemmen:
groep 6B, 6-7A,
7B, 8A, 8B

Groep 1-2 gymt in hun ondergoed. Zorg s.v.p. voor passende gymschoentjes! Deze zijn na de
vakantie vaak te klein…. Deze schoentjes blijven op school.

Groepen 3 t/m 8 nemen gymschoenen, gymkleding en handdoek mee om te douchen na de
gym. Er is door personeelstekort nog geen legionellacontrole gedaan, dus we mogen nog NIET
douchen. We hopen dat dit snel gebeurt, zodat we weer lekker kunnen douchen.

De groepen 6-7-8 hebben t/m 16 september 1 natte gymles (zwemmen in ‘t Woudmeer, OP DE
FIETS!) en 1 normale gymles. Na deze 3 weken volgt een nieuw gymrooster.

Team Sportservice West-Friesland
Ook dit jaar wordt één les bewegingsonderwijs per week op de school van uw kind verzorgd
door TeamSportservice West-Friesland. Juf Danique Stuurman verzorgt de gymlessen op
dinsdag, woensdag, donderdagmiddag en op vrijdag.

Algemene afspraken:
- In de gymles draagt iedereen gymkleding: (korte) sportbroek en t-shirt.
- Iedereen is verplicht zaalschoenen te dragen. Wij raden het dragen van turnschoentjes af!
- Geen sieraden zoals horloges, oorbellen, kettingen etc.
- Lang haar in een staart met elastiekje
- Geen kauwgom in
Als er om een bepaalde reden niet mee kan worden gedaan, wordt dit door de ouders
medegedeeld aan de leerkracht via Parro of neemt de leerling een briee van de
ouders/verzorgers mee.
Graag deodorant gebruiken? Geen spray, maar neem een roller mee!!!
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