Nieuwsbrief 27 september 2018

Dikke jas of T-shirt? Het is even lastig deze dagen wat we aan moeten trekken ’s morgens.
We zitten in een overgangsperiode wat betreft het weer. Er blijven ook regelmatig
kledingstukken op de speelplaats liggen en aan de kapstok hangen. Wellicht is het een idee
om er een naam in te zetten?
Vorige week dinsdagavond hebben we met het hele team nagedacht over wie we zijn als
school en waar we de komende jaren naar toe willen. Dit jaar schrijven we een nieuw
schoolplan, dat voor vier jaren zal gelden. Gelukkig doen we dit als team niet helemaal
alleen. Onze ‘kapstok’ is het strategisch beleidsplan van Keender en de begrippen
“Eigenaarschap”, “Vakmanschap” en “Partnerschap” staan hierin centraal. Daarnaast willen
we ouders en kinderen vragen mee te denken en input te leveren. Ik kom hier binnenkort op
terug in een nieuwsbrief. Woensdag 17 oktober hebben we een Keenderdag en deze zal in
het teken staan van de drie genoemde begrippen. De kinderen hebben deze dag vrij.
In de jaarkalender staat de studiedag van 6 mei niet vermeld. Deze dag hebben alle
kinderen vrij! Wilt u dit zelf in uw kalender zetten? We passen het ook aan op onze
website.
Juf Susanne is bevallen van een gezonde zoon!

We wensen juf Susanne samen met haar man en zoon Mats veel geluk samen!

Meneer Fred (vakleerkracht gym) is geopereerd en nu herstellende van de operatie. Hij
wordt op de vrijdag vervangen door Marieke Waaijer. We hopen dat we meneer Fred
spoedig herstelt en dat we hem weer gauw op school zien!

Een Engelse high tea door en voor de hele school. Op donderdagmiddag 20 september
hebben we met de bovenbouw groepen heel veel lekkere hapjes gemaakt voor een high tea.
Dit omdat iedereen heel goed begonnen is met Engels. Alle klassen krijgen Engelse les, doen
Engelse spelletjes, lezen in het Engels en zingen Engelse liedjes.
Ook de juffen en meesters geven deze les in het Engels en wordt er al behoorlijk wat Engels
gepraat door de kinderen. Voor een aantal ook even wennen maar dat komt helemaal goed.
Het was een erg gezellige High Tea waarbij er zelfs ook overlegd werd om de laatste restjes
eerlijk te verdelen.
Komende jaren zullen wij ons Engels samen met de kinderen verder gaan ontwikkelen door
hier wekelijks aandacht aan te besteden.

Mocht u foto’s willen bekijken van activiteiten op school, dan kunt u dit doen op de website
van de school: www.bonifatiushb.nl Om de foto’s te bekijken moet het wachtwoord
ingevuld worden. Deze is gewijzigd in bonifatius2019

Gratis sparen voor boeken:
Wilt u de zegels en/of de boeken meebrengen naar school en inleveren bij juf Anneke?

Total tankstation (Hartgerink)
Actievoorwaarden – ‘Boeken Tanken’ Spaar 7 toptitels


Gedurende de actieperiode, 1 september t/m 30 november 2018, kunnen alle Total gasten
sparen voor kinderboeken zolang de voorraad strekt.



Per 10 liter brandstof verkrijgt men een actiesticker bij de deelnemende Total tankstations,
gedurende de actieperiode. Voor motoren geldt per 8 liter brandstof.



Er worden maximaal 4 volle spaarkaarten (20 actiestickers) per tankbeurt verstrekt.



Deelnemers mogen maximaal 4 volle spaarkaarten tegelijkertijd inwisselen voor de kinderboeken.



Alleen een volle spaarkaart, voorzien van 5 originele Total ‘Boeken Tanken bij Total’
actiestickers, geeft recht op één van de zes kinderboeken, zolang de voorraad strekt. Extra voor
Clubleden geldt een exclusief boek als 7e titel genaamd ‘Kapitein Onderbroek’ met dezelfde
bovenstaande voorwaarden.
Volle spaarkaarten kunnen uitsluitend worden ingewisseld bij één van de deelnemende Total
tankstations (klik hier voor de deelnemende locaties).



BRUNA Boekenwinkel
Wilt u de kassabonnen inleveren bij juf Anneke?

Gratis boeken voor jouw schoolbieb!
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met scholen,
ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna
een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: Sparen voor je schoolbieb. Hoe
meer ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken de school bij Bruna mag uitzoeken!

HOE WERKT DE ACTIE?






Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel en leveren de kassabon(nen) in op
school.
De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode
(van 3 t/m 14 oktober 2018).
De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 18 november 2018 ingeleverd worden bij uw
lokale Bruna winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per
post hebben ontvangen.
De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de
school ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag.
De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
kinderboeken uitzoeken bij een Bruna winkel.

Spaar mee, want leesplezier creëer je samen!

