Nieuwsbrief juli 2018

Beste ouder(s) verzorger(s),
Wat een geluk hadden we afgelopen week toen we met de hele school naar
Drouwenerzand ging op schoolreisje. Het weer zat mee, het was niet extreem druk,
de ijsjes waren gratis…en de ranja…en de patat! Dit jaar was het een extra grote
reis. Iedereen ging mee, samen in drie bussen en helemaal naar Drenthe. De OV
heeft dit de kinderen aangeboden i.v.m. het tachtig jarig bestaan van de school. We
hebben allemaal genoten. Bedankt Oudervereniging!
Bij de Oudervereniging hebben maar liefst 6 leden afscheid genomen. Ouders met
een Bonifatiushart, want als je zo veel voor een school hebt gedaan, moet je wel een
paars hart hebben! Inge, Dennis, Anja, Gerben, Rolf en Claudia, …bedankt namens
alle kinderen, ouders en teamleden!
Dit jaar hebben al veel nieuwe leden meegelopen in diverse commissies, dus ook
volgend jaar verloopt alles vast weer goed.
Personeel
Afscheid nemen we aan het einde van dit schooljaar van Karin van Veen (groep 2)
en Ryon Bulens (groep 4). Beide collega’s hebben al weer een nieuwe werkplek
gevonden. Karin gaat naar de Paus Joannesschool in Haaksbergen en Ryon naar de
Veldkampschool in Denekamp. Heel veel dank voor jullie inzet en veel succes op
jullie nieuwe school!
Ook van onze stagiaires Jens, Djordy, Tessa en Sanne nemen we afscheid en we
wensen hen succes met het vervolg van hun studie en het vinden van een baan.
Thomas is halverwege het jaar gekomen en mag nog langer bij ons blijven.
Susanne Arends gaat met zwangerschapsverlof na de zomervakantie. Judith Franke
komt in deze periode in groep 1-2 naast Jolien Eilers. Judith heeft al eerder een
langere periode bij ons ingevallen in de onderbouw. Welkom terug en veel plezier in
groep 1-2!
Groepsoverdracht
Deze week en volgende week maken we tijd vrij om alle groepen en leerlingen goed
door te spreken met de interne begeleider en de nieuwe groepsleerkrachten. We
zorgen dat de overgang naar de nieuwe groep zo goed mogelijk verloopt.
Gymrooster gymzaal Bonifatius
Dinsdag
groep 3, 4, 5, 7
Woensdag groep 6, 8
Vrijdag
groep 3, 4, 5, 6, 7, 8

Schoolgids en vrije dagen
Het schooljaar begint op maandag 27 augustus 2018
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren

20-10 t/m 28-10
22-12 t/m 6-1
23-2 t/m 3-3
22-4
27-4
23-4 t/m 5-5
30-5 en 31-5
10-6

Zomervakantie

13-7 t/m 25-8

Overzicht vrije dagen:
Hele school:
17-10-2018/ 6-12-2018/ 14-02-2019/ 23-04-2019/ 21-06-2019
(studiedagen team)
Groep 1-2:

24-09-2018/ 21-12-2018/ 21-01-2019/ 25-03-2019/ 7-06-2019

Mocht er geen calamiteit zijn in het schooljaar, dan is de laatste schooldag (12-72018) ook vrij voor alle kinderen.
De kalender staat op de website van de school. Noteert u deze data in uw eigen
kalender- agenda- planning! Ook de nieuwe schoolgids zal binnenkort te
vinden zijn op de website.
Schoonmaak
De komende week gaan we samen met de kinderen flink opruimen en
schoonmaken. Wilt u de kinderen uiterlijk a.s. maandag een grote tas (big shopper)
en een poetsdoekje meegeven? Enkele emmers zijn ook welkom!
Schrijfgerei
Alle kinderen in groep 3-4-5 schrijven met een big-pen en vanaf groep 3 krijgen alle
kinderen een etui van school. Vanaf volgend jaar schrijven we in groep 6-7-8 met
een balpen. Kinderen krijgen deze pen (groen en blauw) ook van school. Het is niet
(meer) de bedoeling dat de kinderen spullen van thuis meenemen.

Even voorstellen…onze nieuwe collegae!

Hallo allemaal!
Ik ben Jolien Eilers en het komende schooljaar de nieuwe leerkracht voor groep 1-2
en groep 3. Ik ben 23 jaar en woon in Hengelo samen met mijn vriend. In 2016 ben
ik afgestudeerd aan de PABO te Deventer. De afgelopen 2 jaar heb ik korte en
langdurige vervangingen gedaan op diverse scholen van Stichting Keender.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten. Na meerdere sporten te hebben
beoefend, doe ik momenteel aan kickboksen. Daarnaast doe ik graag leuke dingen
met vrienden en vriendinnen, zoals lekker eten, een terrasje pakken, naar festivals,
reizen of sportieve activiteiten.
Het komend schooljaar ziet u me op maandag tot en met woensdag in groep 1/2
en op donderdag en vrijdag in groep 3. Ik heb er heel veel zin in en ben van plan er
een leuk en leerzaam schooljaar van te maken!

Ik ben Nicole Schaafstal – Morsink. Samen met mijn man en dochter (1 jaar) woon
ik in Goor.
Sinds 2010 ben ik afgestudeerd aan de PABO. Daarna heb ik op verschillende
scholen gewerkt, waaronder afgelopen 7 jaar op Los Hoes in Haaksbergen. Vanaf
schooljaar 2018-2019 ben ik werkzaam op de Bonifatiusschool.
Ik ga op maandag, dinsdag en vrijdag lesgeven in groep 6.
Mijn hobby’s zijn fotografen, afspreken met vrienden, uitstapjes maken met mijn
gezin en ik ga graag op vakantie.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Kyra Vrielink en ik ben 22 jaar oud.
Ik woon samen met mijn vriend Remy in
Haaksbergen.
In mijn vrije tijd werk ik bij Eetsalon Menzing en
IJssalon Menotti. Mijn hobby’s zijn winkelen, sporten
en hardlopen. Verder vind ik het leuk
om erop uit te gaan met mijn vriend, leuke dingen
te doen met vriendinnen.
Volgend schooljaar zit ik in het laatste jaar van de
PABO en ga ik mijn LIO-stage lopen bij de Bonifatiusschool.
In de loop van het schooljaar zal ik op de donderdag en vrijdag de klas van meneer
Jerzy overnemen.
In mijn eerdere stages vanuit onderwijsassistent en de PABO heb ik al bij veel
verschillende scholen van stichting Keender (Haaksbergen en omstreken) en
SKOE (Enschede) stage gelopen. Ik heb hierdoor veel ervaringen opgedaan die ik
kan toepassen in mijn LIO.
Sommigen van jullie zullen mij misschien al wel kennen, omdat ik al eerder stage
heb gelopen op de Bonifatiusschool. Toevallig was dat ook de groep die ik volgend
jaar krijg.
Ik heb er ontzettend veel zin in en we gaan er een leuk, gezellig en leerzaam
schooljaar van te maken!
JeVa 2018
Beste ouders en kinderen,
In de zomervakantie wordt in sporthal de Els, van 13 t/m 22 augustus, de 44e JeVa
(Jeugd Vakantiespelen) georganiseerd. Meer dan 50 jonge, enthousiaste
vrijwilligers zullen anderhalve week lang kinderen tussen de 6 en 12 jaar
begeleiden bij de verschillende onderdelen. Dit jaar kunnen kinderen zich in ieder
geval vermaken bij onze vaste onderdelen: klim-en-klauterbaan,
3 verschillende springkussens, grote schommels, touwzwaaien, handenarbeid,
voetbal en het spookhuis. Nieuw is de samenwerking die we zijn aangegaan met
het Kulturhus Haaksbergen en de visvereniging. Beide instellingen zullen tijdens de
JeVa-periode workshops gaan verzorgen.
Hopelijk zien we jullie tijdens de JeVa!
’s Ochtends van 9.00 uur tot 11.30 uur, ’s middags van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, kinderen van 4 en 5 alleen onder begeleiding van
een volwassene.
Entree € 0,30 per dagdeel, gymschoenen verplicht.

