Laatste nieuwsbrief voor de vakantie…

De vakantie is begonnen! Vandaag hebben we alle kinderen uitgezwaaid en morgen
luiden we met het team de vakantie in. De kinderen hebben een mooie vakantie
verdiend. Ze hebben tot het laatste toe hard gewerkt. Groep 8 hebben we gisteren al
uitgezwaaid, nadat we dinsdag hebben genoten van hun afscheidsmusical in theater
de Kappen. Nogmaals dank voor jullie originele cadeau; een fiets (zodat we niet
steeds hoeven te lenen ) We wensen alle vijftien kinderen veel succes in het
voortgezet onderwijs!
Korte terugblik bijzonderheden 2017-2018:



























Start schooljaar met veel kinderen van andere scholen en een nieuwe meneer
Continurooster en Voorschoolse en Buitenschoolse Opvang door Smallsteps
Gouden weken met nadruk op een positief klimaat in alle groepen
Jubileumweken met in elke groep een decennium vanaf ontstaan St. Bonifatiusschool
Twee nieuwe ouders beginnen in de MR
ANWB Streetwise
Extra ondersteuning bij groep 1-2 en vanaf januari 2018 een tweede kleutergroep
Engels in groep 1 t/m 8 met subsidie
Nieuwe aanvankelijk leesmethode in groep 3 (Lijn 3)
Schoolfruitproject
Extra verkeersborden en aandacht voor verkeersveiligheid
Juf Danielle krijgt prachtdochter Suzette
Interne audit
Circus Tadaa!
Typeles, blokfluit- en gitaarles na schooltijd
Bezoek Kuurne met groep 7 en groep 8 en deel van het team en OV
Juf Ryanne trouwt met Stefan
Groot schoolreis naar Drouwenerzand
Wandelvierdaagse waar bijna alle kinderen meelopen
Speellokaal ingericht als klaslokaal
Juf Susanne slaagt voor opleiding Jonge Kind Specialist
Barbecue met spetterend optreden van onze eigen Henk Wijngaard
Zes ouders nemen afscheid van OV
Vier stagiairs nemen afscheid
Musical groep 8 “De tent op z’n kop” is een groot succes
…en zo was er vast nog meer!

Mooi om te zien dat er goede ontwikkelingen zijn bij kinderen, in groepen en binnen
de school. We zien en horen dat kinderen zich prettig voelen. Vanmorgen vertelde
een jongen: “Ik heb wel zin in de vakantie, maar naar een tijdje wil ik ook wel weer
graag naar school!”
Na de vakantie starten er nog enkele nieuwe leerlingen op onze school. I.v.m. de
AVG mogen we geen namen meer noemen in de nieuwsbrief. We wensen hen
echter een fijne en leerzame tijd toe!
De eerste weken van het schooljaar starten we weer met de Gouden Weken en dit
keer koppelen we dit aan het thema “Engeland”. Hebt u nog materialen of andere
spullen die met Engeland of de Engelse taal te maken hebben, wilt u dit dan
meegeven in het nieuwe jaar? (graag voorzien van naam)
Maandag 27 augustus beginnen we om 8.30 uur met een viering in de gymzaal
waarbij alle ouders en verzorgers van harte welkom zijn!
.
Na de viering krijgen jullie de gelegenheid om mee te gaan naar de klassen om
even een kijkje te nemen in het nieuwe lokaal bij de nieuwe juf en/ of meneer.
Om 9.30 uur gaat de bel en begint het schooljaar echt!!

Maar eerst… genieten van een fijne en
welverdiende vakantie!
We wensen iedereen veel plezier en tot 27 augustus bij de
openingsviering in de gymzaal!

