
BoniNieuws nr. 12, 9-2-2023

_____________________________________________________________________________
Agenda (klik hier voor de digitale agenda)

ma 6-2 English week: “Knight and Castles” ma 13-2

di 7-2 - gr. 5 trompetles
- gr. 5A excursie kasteel Radboud
- gr. 6 saxofoonles

di 14-2 - gr. 5 trompetles
- gr. 6 saxofoonles

wo 8-2 - 19.30-gr. 2 slagwerk
- gr. 4 keyboardles
- gr. 5B excursie kasteel Radboud

wo 15-2 - gr. 2 slagwerk
- gr. 1-2D excursie kasteel Radboud
- gr. 4 keyboardles

do 9-2 gr. 1-8 vrij, ontwikkeldag team do 16-2 - gr. 6B excursie kasteel Radboud
- gr. 7 gitaarles

vr 10-2 - gr. 3A excursie kasteel Radboud
- uitnodiging gespreksweek (Parro)

vr 17-2 carnaval

Thema “In de tijdmachine”

ma 20-2 ma 6-3 Gespreksweek rapportage

di 21-2 gr. 1-2C excursie kasteel Radboud di 7-3 - Gespreksweek rapportage
- gr. 8 bureau Halt “Invloed van de

groep”

wo 22-2 - gr. 1-2B excursie kasteel Radboud
- 19.30-20.15 gr. 8 Informatieavond:

Aanmelden VO "Hoe & wat!"

wo 8-3 Gespreksweek rapportage

do 23-2 - afsluiting project: 8.20-9.00
- gr. 1-2A excursie kasteel Radboud
- gr. 6B/7B workshop theaterkerk

Wadway
- gr. 7 gitaarles

do 9-3 Gespreksweek rapportage

vr 24-2 gr. 3C excursie kasteel Radboud vr 10-3 Gespreksweek rapportage

Afronding Thema “In de tijdmachine”

Bijlagen:
- Voorstelling meester Frans
- Proeflessen Tennis
- Nieuwsbrief Stichting Muziek Opmeer

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


Aanmelden nieuwe leerlingen (herhaling)
Is uw kind geboren tussen 1-10-2019 en 1-10-2020? Wordt uw kind voor 1 oktober 2023 4 jaar?
Verhuist u binnenkort naar onze gemeente? Dinsdag 14 t/m maandag 20 maart 2023 vindt de
inschrijfweek plaats op de Bonifatius.
Nieuwe gezinnen zijn van harte welkom tijdens de inschrijfweek tussen 09.30-10.30 uur en
13.00-14.00 uur (niet op woensdag) voor een rondleiding/kennismaking met onze school.
Wilt u s.v.p. voor donderdag 9 maart de dag en het tijdsblok dat u wilt kennismaken met onze
school mailen naar administratie.bonifatius@skowf.nl met als onderwerp de naam en
geboortedatum van uw zoon/dochter? Tot ziens!

Woensdag 22-2 gr. 8 Informatieavond: Aanmelden VO "Hoe & wat!"
Deze informatieavond is vooral interessant voor ouders van wie het eerste kind naar VO gaat!

Samen Iets
Anders
Wij van Samen Iets
Anders zijn al enige
tijd aanwezig op De

Bonifatius. Elke vrijdag helpen wij in verschillende groepen.
Wekelijks wordt gekeken waar onze hulp ingezet kan worden.
Om de week maken wij vers gemaakte soep voor alle
leerkrachten. Dit wordt zeer gewaardeerd!

Buiten deze taken maken wij in opdracht persoonlijke
cadeautjes zoals bedrukken van shirts en kaarten,
persoonlijke tekst op hout doormiddel van houtbranden. Als u
wilt weten wat de mogelijkheden zijn, kunt u kijken in de kast
op de wand van groep 4A of bent u van harte welkom om
eens langs te komen op ‘t Ruimteschip, waar wij een lokaal
tot onze beschikking hebben. Onze zelfgemaakte kaarten
worden bijvoorbeeld ook verkocht op het gemeentehuis.
We vinden het heel leuk om te laten zien wat we allemaal
doen en kunnen. U kunt ons ook bereiken op: 0623665853/
06-38912511 of via samen@werkbedrijf-ietsanders.nl

Helpen bij het knutselen in groep 1-2
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Vrijdag 17 februari: carnaval!
Volgende week vrijdag vieren we carnaval op school.
Alle kinderen mogen verkleed op school komen, we
maken er een gezellige (werk-)dag van. Wilt u de
kinderen geen geweer, zwaard, masker, o.i.d.
meegeven? Sommige kinderen schrikken daarvan en
het lokt ook wel eens vervelende reacties uit. Ook
serpentines, confetti en spuitbussen mogen thuis
blijven.

Carnavalsvereniging De Deurdarsers gaan het 55e
Carnavalsjaar in met een Prins én een Prinses. Het zijn
Niels Vriend als Prins Nelis I van Voetbalpret tot
Bicyclette (vader van onze leerlingen Tess, Sem en Elin)
en Joska Welboren als Prinses Josephine van Aksoj.

Samen met hun adjudant Mark Spoelstra willen zij er onder het thema ‘Fiets ‘m d’r in’ een
fantastisch jaar van maken. Alaaaaaaaf!
De groepen 4 t/m 8 houden een talentenshow, de groepen 1-2-3 vieren ook samen carnaval.

ALAAAAAAAF!!!
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