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_____________________________________________________________________________
Agenda (klik hier voor de digitale agenda)

ma 5-9 ma 12-9

di 6-9 di 13-9

wo 7-9 wo 14-9 gr. 1-8 vrij, startgesprekken

do 8-9 do 15-9 Nieuwsbrief

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

zo. 18-9 zwembadsluiting

ma 19-9 ma 26-9

di 20-9 di 27-9

wo 21-9 OV vergadering wo 28-9 gr. 7 en 8 Kinderpostzegels
Nationale Kraanwaterdag

do 22-9 do 29-9 Nieuwsbrief

vr 23-9 Schoolfotograaf (klassenfoto’s en
portretfoto’s)

vr 30-9

De scholen gaan beginnen!
Maandag 29 augustus zijn de deuren van onze school weer open gegaan. Het
team hoopt dat iedereen een mooie vakantie heeft gehad en is er weer
helemaal klaar voor om het nieuwe schooljaar te beginnen. We hebben er zin en
wensen iedereen een goede start van het nieuwe schooljaar toe!

Na zes weken zomervakantie, zijn de eerste weken voor ons de GOUDEN WEKEN!
Groepsvorming, kennis maken met elkaar en afspraken maken staan deze weken centraal. Wij
willen ook met u kennis maken en was deze eerste inloopweek en mocht u mee naar binnen. U
kunt het lokaal zien en de leerkrachten ontmoeten. De deuren gaan om 8.20 open gaan en om
8.35 willen wij graag de dag met de leerling voortzetten. Vanaf maandag, de tweede week
neemt u weer afscheid op het schoolplein en gaan de leerlingen zelfstandig naar binnen. Er
zullen meer inloopweken volgen in het schooljaar. U wordt hierover geïnformeerd.

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


Inschrijving startgesprek
Afgelopen maandag heeft u via Parro de uitnodiging ontvangen voor het startgesprek op
woensdag 14 september en hoe en wanneer te plannen. U kunt t/m zondag 4 september
inschrijven.

Gezonde school: Fruitdagen, eten en drinken en gezonde traktaties
Wij zien graag dat onze leerlingen gezond eten en drinken. Maandag, woensdag en vrijdag zijn
de dagen dat de kinderen als tussendoortje een stuk fruit of groente (appel, banaan,
kerstomaatjes, komkommer etc.) meenemen naar school. Bekers of flesjes en bakjes graag
voorzien van naam!.

Tijdens de lunch mogen kinderen brood meenemen, daarnaast mag natuurlijk iets verantwoords,
het liefst een stuk fruit/groente en een flesje of beker (géén pakjes) met drinken (het liefst water).
Ook wij proberen onze ecologische voetstap zo kleinmogelijk te houden en ons aandeel in de
afvalberg besprekt te houden.

Trakteren mag, want jarig zijn is een feestje! Maar realiseert u zich wel eens dat onze leerlingen
al gauw 25 traktaties per schooljaar krijgen en de leerkrachten natuurlijk nog veel meer!
Wij stimuleren daarom gezonde / kleine traktaties (geen kauwgom)!
Kijk voor tips op bijvoorbeeld: www.gezondtrakteren.nl

Contact
Ziekmeldingen ontvangen wij graag VOOR 8.15 uur via Parro of door een belletje naar school. Na
die tijd heeft de leerkracht de focus op de leerlingen en de les. Via Parro kunt u een kort
berichtje sturen aan de leerkracht. Deze berichten zullen tijdens werktijden en voornamelijk
buiten schooltijd gelezen worden. Bij dringende zaken kunt u natuurlijk ook even bellen.
Verlofaanvraag? Wij werken met een verlofformulier, dit formulier kunt op school opvragen bij de
administratie of de directie.

Veiligheid
Wanneer u met de auto komt, willen wij u vragen om te denken aan de veiligheid rondom de
school en te parkeren in de vakken. Dit met name in het belang voor de veiligheid van al onze
leerlingen en voor de buurt! De deuren zijn open vanaf 8.20 uur, zodat wij om 8:30 uur kunnen
beginnen. We hebben er weer zin in!

Voorstellen
Wij heten onze nieuwe leerkrachten Femke Paarlberg (groep 6-7A) en Barbara van
de Beek (groep 3C), onze nieuwe IB-er Brenda Mutsaers en OAS Bernadette
Blankendaal van harte welkom. Zij stellen zich hieronder aan u voor.

Mijn naam is Brenda Mutsaers. Samen met mijn man Ivo en 2 dochters, Fenne en
Milou, woon ik in Obdam. In mijn vrije tijd sport ik graag en vind ik het heerlijk om
achter de naaimachine zelf kleding te maken. Op school komt u mij tegen als intern
begeleider. Na ruim 10 jaar op een school in Heerhugowaard gewerkt te hebben
werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik kijk er erg naar uit om alle kinderen en u als ouder te
leren kennen.

2

http://www.gezondtrakteren.nl


Mijn naam is Bernadette Blankendaal. Ik ben 58 jaar oud en samen
met mijn man woonachtig in Sint Pancras. Wij zijn de trotse ouders
van 3 dochters van 31, 30 en 27 jaar oud en we hebben 2 prachtige
kleindochters van 6 en bijna 4 jaar. In mijn vrije tijd lees ik graag
(thrillers) en besteed ik veel tijd aan onze grote tuin waarin ik vaste
plantjes kweek, wat groente en fruit verbouw, wat ik vervolgens
verwerk in lekkere gerechten. Zo komen al mijn hobby's mooi samen.
Na eerst 20 jaar in de horeca gewerkt te hebben switchte ik voor 2
jaar naar een banketbakkerij om vervolgens bijna 18 jaar op een grote
basisschool te staan in Heerhugowaard. Sinds maart 2022 ben ik

werkzaam op de Bonifatius als onderwijsassistent en ik kijk er erg naar uit om ook komend
schooljaar de leerkrachten van de kleuterbouw te mogen ondersteunen.
U zult mij vast en zeker wel eens tegen komen. Tot dan!

Mijn naam is Femke Paarlberg en ik ben 23 jaar oud. Samen met mijn ouders,
broertje en zusje woon ik in Nibbixwoud. Verder heb ik tot twee jaar geleden altijd
gehandbald en ben ik sindsdien coach van het team. Afgelopen jaar ben ik
afgestudeerd aan de IPabo en dit jaar sta ik als leerkracht in groep 6-7A, waar ik
enorm naar uitkijk. Het wordt vast een gezellig en mooi jaar, ik heb er zin in!

Mijn naam is Barbara van de Beek en dit schooljaar sta ik in
groep 3C. Na zeven jaar op een basisschool in Heiloo te hebben gewerkt,
ben ik in 2004 vertrokken naar Oman. Ik werkte daar op de Nederlandse
afdeling van de Shell school. Vervolgens werkte ik negen jaar op de
Hollandse School Limited in Singapore en daarna gaf ik Nederlands op een
internationale school in Shanghai, China. Na al die jaren weg, wilde ik
eigenlijk wel weer in Nederland aan het werk. Deze baan kwam om mijn pad
en omdat ik in Schagen ben opgegroeid, voel ik me al helemaal thuis hier op
deze leuke school in West Friesland. Ik sta positief in het leven en geniet van
het ontdekken van andere culturen tijdens mijn reizen. Verder houd ik van

lezen, het bezoeken van musea en het gezellig uit eten gaan met vrienden (vooral sushi). Samen
met de kinderen van groep 3 maak ik er een fantastisch schooljaar van!

Aanvulling op het vakantierooster
Een kleine aanvulling op het rooster van vakantie- en studiedagen:
groepen 1 t/m 8 zijn Witte Donderdag 6 april vrij vanaf 12.00 uur.
Ook kan de ontwikkeling van het Kindcentrum Opmeer/Spanbroek tot gevolg hebben dat er nog
enkele dagen worden vrijgeroosterd. Als dat het geval is, wordt u hier tijdig over geïnformeerd.
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