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____________________________________________________________________________
Agenda (klik hier voor de digitale agenda)

ma 19-12 Inloop: 8.20-8.45 ma 9-1 Start thema “In de tijdmachine”

di 20-12 - Inloop: 8.20-8.45
- gr. 8 bureau Halt “Overlast rond de

jaarwisseling”
- gr. 4 zingen bij Weidehof
- gr. 5A zingen bij de Schakel
- 13.00 opvoering kerstmusical “De

laatste kerstboom” (alle lln. uit gr.8
en 26 lln. uit gr. 6-7)

Kerst4daagse in Weyver

di 10-1 gr. 6 saxofoonles

wo 21-12 - BORD, BEKER, BESTEK mee in tas
- 16.15-16.45 glühwein en warme

chocomelk op het plein
- 16.45 inloop, alle kinderen zijn

uiterlijk 17.00 in de klas!
- kerstviering 17.00-19.00

(gr. 1-2 tot 18.45)
Kerst4daagse in Weyver

wo 11-1 - Kriebelcontrole
- gr. 2 slagwerk

do 22-12 Kerst4daagse in Weyver do 12-1 Nieuwsbrief

vr 23-12 12.15 start kerstvakantie
Kerst4daagse in Weyver

vr 13-1

Kerstvakantie 23-12 12.15 t/m 8-1

ma 16-1 - Thema “In de tijdmachine”
- Start afname AVI/DMT

ma 23-1 - Thema “In de tijdmachine”
- start cito M toetsing

di 17-1 gr. 6 saxofoonles di 24-1 gr. 6 saxofoonles

wo 18-1 - gr. 2 slagwerk wo 25-1 - gr. 2 slagwerk
- gr. 3 letterfeest
- vergadering OV
- Start Nationale Voorleesdagen

do 19-1 do 26-1 Nieuwsbrief

vr 20-1 vr 27-1

Thema “In de tijdmachine”

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


Winnaar voorleeswedstrijd
Vorige week is Lola Welboren onze Voorleeskampioen geworden! Lola
mag de school vertegenwoordigen bij de regionale voorrondes richting
Nederlands Voorleeskampioenschap. Lola, van harte en veel succes!

Gevonden voorwerpen
Kleding, bekers, bakjes, lunchtrommels, gymschoenen, rugzakken, de
keuze is weer reuze! Maandag 19 en dinsdag 20 december staat de
enorme hoeveelheid aan gevonden voorwerpen uitgestald op een tafel
in alle leshallen. Loopt u ook even langs om te kijken wat van uw kind
is? Wat daarna nog blijft liggen gaat naar een goed doel. Bedankt!

Kerstmis 2022, wat staat er allemaal op het programma?

Dinsdag 20 december
13.00 uur opvoering kerstmusical “De laatste kerstboom” in de Weyver door 26 lln uit gr. 6-7 en
alle lln. uit groep 8. De kinderen van de groepen 6-7 die niet meespelen in de musical, gaan deze
wel bekijken. Aansluitend op de musical rondje kerstmarkt, o.a. om hun wens(kaartje) in de
Wensboom te hangen. IEDEREEN is van harte welkom!

Woensdag 21 december
● 8.45 uur Kinderen komen op school met: BORD, BEKER, BESTEK (s.v.p. in plastic tas!),

alles voorzien van naam!
● 12.15 uur alle kinderen naar huis
● 16.15 uur gezellig samenzijn op het plein (lekkernij en kerstkoortje)
● 16.45 uur inloop
● 17.00 uur alle kinderen zijn in de klas, ouders verlaten de school i.v.m. aanvang kerstfeest
● 17.10 uur kerstviering voor alle leerlingen rond de kerststal in de grote leshal. Aansluitend

kerstviering in de klassen met eigen programma.
● 18.45 uur Leerlingen uit groep 1-2 worden door de ouder(s) opgehaald uit de klas.

Ook nog een zoon of dochter in groep 3 t/m 8? Wilt u dan tot 19.00 uur wachten in de
kleuterhal, zodat deze groepen in alle rust hun kerstviering kunnen afronden? Bedankt!

● 19.00 uur Leerlingen uit groep 3-8
worden door de ouder(s) opgehaald.

Fijne Feestdagen en Kerstvakantie!
Tot ziens op 9 januari 2023.
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Gezellig samenzijn op het plein
Omzien naar elkaar! De Boni kerstactie 2022 is vanuit die gedachte gericht op de gezinnen in
onze gemeente die hun land moesten ontvluchten vanwege oorlog.

Woensdag 21 december vieren de kinderen kerst op school. Vanaf 16.15 uur
is een ieder welkom op het schoolplein waar chocomelk, glühwein en
kerststol worden verkocht. Van de opbrengst koopt de werkgroep Goede
Doelen een kerstlekkernij die met een door de kinderen versierd
kerstboompje en een geschreven kerstkaart naar de gezinnen uit Oekraïne
en Syrië gaat.

De Bonifatius organiseert dit samen met de actie Kerst4daagse. Komt u ook
naar het schoolplein? Neem dan kleingeld mee voor de versnaperingen en
eventueel een extra bijdrage voor dit mooie doel! Het is ook mogelijk te
pinnen. Tot dan!

Weggeef boompjes
Op deze foto een aantal van de “weggeef” kerstboompjes,
geleverd door de Kerst4daagse en op school versierd door
onze groepen. Deze bomen hebben inmiddels een mooi plekje
gekregen in een aantal gezinnen in Opmeer, die deze attentie
verdienen.

Kerst4daagse Opmeer in de Weyver
Tijdens de Kerst4daagse, dinsdag 20 t/m vrijdag 23 december,
staan vrijwilligers van 15.00-17.00 uur klaar voor alle kinderen
uit Hoogwoud, Opmeer, Aartswoud, Spanbroek en de Weere in
de sport-kersthal Weyver.

Ieder kind kan zich inschrijven voor creatieve kerstworkshops:
iets maken voor in de boom of gewoon iets om trots op te zijn.

Wilt uw zoon/dochter knutselen? Stuur dan een mail naar
wensboomopmeer@gmail.com en geef de naam en dag dat u
kind komt knutselen door.

Dinsdag 20 december bestaat er zelfs de mogelijkheid om aan
tafel te genieten van een lekkere maaltijd (pasta en sla). Het is dan wel verplicht om samen met
minimaal 1 ouder te komen eten. Wilt u gezellig komen eten met uw zoon/dochter? Of misschien
wel met de hele familie?! Stuur een mailtje naar wensboomopmeer@gmail.com en geef jullie
namen door!

Bijlagen
geen
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