Nieuwsbrief 28 november 2017

Beste ouder(s) verzorger(s),

Welkom!
Lieke Diepemaat wordt binnenkort 4 jaar en gaat dan beginnen in groep 1. We wensen haar
een heel leuke en leerzame tijd op onze school!

Oh kom er eens kijken..!
De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben hun zelfgemaakte surprises tentoongesteld in en om het
leesatelier. Het ziet er prachtig uit. Neemt u gerust een kijkje!

Dank u Sinterklaasje!
Of eigenlijk…bedankt ouders voor het plaatsen van het nieuwe speelhuisje op het kleuterplein. Als
het weer straks beter wordt gaan we er enorm van genieten. Bedankt!

Pepernotensamba
Maandag 27 november rook het in de hele school naar pepernoten. Alle kinderen hebben deze
ochtend als ware bakpieten pepernoten gebakken. Gelukkig waren hier ouders bij, die dit in goede
banen leiden. Bakker Vrielink leverde zorgde voor het deeg en ook mochten we hun oven gebruiken.
Namens alle kinderen heel erg bedankt!

Pleinwacht
Dit schooljaar hebben we vier dames bereid gevonden elke middagpauze de pleinwacht te doen. Ze
komen om 11.30 uur en ondersteunen de leerkrachten in de onderbouw tijdens het eten en drinken
van de kinderen. Om 12.00 uur lopen ze buiten en zijn goed zichtbaar door hun gele hesje. Afspraken
vanuit het team en belangrijke zaken m.b.t. het buitenspelen worden direct met de pleinwachten
gecommuniceerd. Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn resp. Marie-Louise, Ada en Miriam ook
pleinwacht.

De pleinwachten stellen zich graag aan u voor:
Ik ben Munevera Hasanovic, getrouwd en heb twee dochters van 22 en 15 Jaar. Ik kom uit Bosnië
en woon sinds 2000 in Nederland. De afgelopen 3 jaar ben ik overblijfkracht bij verschillende
scholen geweest, waarvan de laatste 2 jaar op de St . Bonifatiusschool Veldmaat.
Ik ben Wil Robbers en heb 4 kinderen en zes kleinkinderen. 3 van mijn kleinkinderen zitten/ hebben
de St. Bonifatiusschool Veldmaat bezocht. Door hen ben ik hulpoma bij de handenarbeidlessen
geworden . De afgelopen 2 jaar ben ik overblijfmoeder bij de tussenschoolse opvang geweest. Op

dit moment ben ik werkzaam als pleinwacht op de St. Bonifatiusschool Veldmaat. Voor de kleuters
ben ik oma Wil , voor de grote kinderen de Overblijf. Hiervoor was ik werkzaam als
gezinsverzorgster , oppasoma , 12,5 jaar coordinator Tussenschoolse Opvang op de scholen de
Wereld en Holthuizen en kok voor de ouderen bij de dagbesteding in de Kappen.

Ik ben Miranda Wilens, getrouwd en heb twee kinderen een zoon van 20 en een dcchter van 16.
Mijn kinderen hebben de St. Bonifatiusschool Veldmaat ook bezocht en ik ben blijven plakken als
overblijfkracht.

Ik ben Nilgün Buyur en alleenstaande moeder van 2 zonen. Mijn zonen
Zaten op de Pius X school. Na het overlijden van mijn man ben ik overblijfkracht op de Pius X geworden. Het laatste jaar was ik invalkracht op de
ST.Bonifatiusschool Veldmaat, waar ik nu Pleinwacht ben.

Reminder nieuwsbrief 13 september 2017 (mocht u dit al betaald hebben, dan hoeft u hier niets
mee te doen)
Elke dag staan er twee pleinwachten in de middagpauze buiten om zicht te houden op de spelende
kinderen. Ook assisteren ze bij het eten en drinken in de onderbouw. Zij krijgen hier een
vrijwilligersvergoeding voor.
Dit geldt natuurlijk niet voor de teamleden die buiten lopen en hun pauze op andere momenten
(kunnen) nemen.
Een groot deel van de kosten komt voor rekening van de school. Voor het andere deel vragen we
zoals gemeld jaarlijks een vergoeding van €5,00 per kind. Dit is een bijdrage op vrijwillige basis.
We vragen u om dit bedrag (of een veelvoud afhankelijk van het aantal kinderen) over te maken op
het rekeningnummer van de school:
NL22RABO0311074197 t.n.v. Basisschool Sint Bonifatius o.v.v. uw achternaam
U mag het geld ook in een dichtgeplakte enveloppe voorzien van naam meegeven naar school.

Kerstviering 2017
Let op: De viering op school is dit jaar van 16.00 uur tot
18.00 uur. (rest info volgt!)

