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_____________________________________________________________________________
Agenda (klik hier voor de digitale agenda)

ma 21-11 Extra gesprekken met genodigde
ouders

ma 28-11

di 22-11 di 29-11 Informatieochtend over ons
kleuteronderwijs

wo 23-11 wo 30-11 lln. (geb. in 2012) wegen en meten
(GGD)

do 24-11 Informatieochtend over ons
kleuteronderwijs

do 1-12 Nieuwsbrief

vr 25-11 gr. 7 PET event vr 2-12

ma 5-12 Sinterklaas ma 12-12

di 6-12 10.00 start schooldag di 13-12

wo 7-12 wo 14-12

do 8-12 do 15-12 Nieuwsbrief

vr 9-12 gr. 6-7-8 bezoek Bonifatiuskerk
(kerststallen tentoonstelling)

vr 16-12

17.00-19.00 21-12 kerstviering op school

Bijlagen
Voorleesproject Bibliotheek Opmeer

Ontwikkeldag
‘Samen op weg naar een uitnodigend maatschappelijk hart van ons
dorp’. Teamleden van ‘t BoniSchip zijn woensdag 16 november op
scholenbezoek geweest. Inspiratie opdoen en ideeën meenemen voor
de ontwerpfase van ons nieuwe Kindcentrum Spanbroek - Opmeer. Zodra er een nieuwe datum
is voor de informatieavond waarop u als ouders wordt geïnformeerd, zullen wij deze met u
communiceren.

Reminder Unicef Sint Maarten Actie
Uw kind kan het Unicef zakje bij de leerkracht inleveren tot en met vrijdag 18-11. Alvast bedankt!

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


Sinterklaas
O o o, wat een blije gezichten dinsdagochtend op de Boni. De
hele school is versierd en er zijn diverse kamers voor de Sint
ingericht! Zijn Slaapkamer, zodat hij af en toe een nachtje op
school kan slapen. Een Inpakkamer, zodat zijn pieten ook hier
hard kunnen werken aan de pakjes. Sint kan hier nu ook
werken door zijn
Werkkamer. En als Sint even
behoefte heeft aan rust, kan
hij lekker chillen in zijn
Chillroom, lekker naar
muziek luisteren of even
mediteren. Komt de Sint op

zijn paard “o zo snel” naar school? Er is zelfs een stal gemaakt
in/bij onze patio!

Alle hulppieten enorm bedankt! Nu hoeft hij niet steeds terug
naar zijn kasteel. Sinterklaas en de pieten zijn er heel erg blij
mee!

Kerstversieravond, hulpouders gezocht!
Sinterklaas is nog maar net in het land, maar wij kijken alweer vooruit naar de kerst.
Op dinsdagavond 6 december wordt vanaf 19.00 uur de school in kerstsferen
gebracht door de werkgroep Festiviteiten aangevuld met een aantal ouders, die de
verlichte kerstguirlandes en de adventskransen ophangen. Een viertal handige
vaders (die al heel wat jaren hielpen) was vorig jaar voor het laatst, omdat ze nu
geen kinderen meer hebben op school. Dus: we zoeken 4 heel handige ouders, zonder
hoogtevrees;-), die 1 avond in het jaar willen helpen om de school in kerstsfeer te brengen. Het
liefst voor meerdere jaren… Opgave via: administratie.bonifatius@skowf.nl
Vermeld in de mail s.v.p. uw eigen naam en de naam van uw oudste kind op school.

Informatieochtend kleuteronderwijs
Ouders van wie het oudste kind tussen jan ‘22 en feb. ‘23 in groep 1-2 is ingestroomd/gaat
instromen hebben afgelopen vrijdag een uitnodiging via de mail (ParnasSys) ontvangen.
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Save the date, woensdag 21 december
Als vanouds vieren we dit jaar kerst op school met een eenvoudige kerstmaaltijd op
woensdag 21 december 17-00-19.00 uur.

Mail over de Actie
Voedselbank
Hierbij willen wij uw school
bedanken voor het
inzamelen van
levensmiddelen voor de
voedselbank. Dit ook
namens de voedselbank
West Friesland. Totaal
hebben we gezamenlijk 49
kratten vol ingezameld.
Zonder uw school was dit
niet mogelijk geworden.
Het Ruimteschip en de
Bonifatius school hebben
gezamenlijk 21 kratten vol
ingezameld. Hierdoor is de
actie voor ons en de
voedselbank succesvol

geworden en willen we dit graag volgend jaar weer herhalen. Wij hopen dan ook, dat uw school
volgend jaar weer wil meedoen.
Met vriendelijke groet, Ton van de Burgt
Parochieel Caritasinstelling Hoogwoud, Spanbroek en De Weere

PET event (loc. Weyver)
Volgende week vrijdag bezoeken
gr. 6-7a en groep 7b het PET
(Promotie-evenement-techniek)
event.
Dit evenement heeft als doel om
kinderen vanaf het basisonderwijs
in contact te brengen met techniek
in de breedste zin van het woord.
Scholen en bedrijven brengen hun
techniek- en beta-activiteiten in
beeld, niet door erover te praten,
maar door ze dingen te laten
maken/doen. Er wordt geprobeerd
zoveel mogelijke aspecten van
techniek aan te raken, denk
daarbij aan de 7 werelden van
techniek:
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