
 

NIEUWSBRIEF  
14 OKTOBER 2021 

Beste ouders / verzorgers, 

De eerste periode van dit schooljaar zit er alweer op. De herfstvakantie staat voor de deur.  

We kijken terug op een mooie start van het schooljaar. In deze nieuwsbrief nemen we u mee in een 

aantal leuke activiteiten die we hebben gedaan en brengen we u op de hoogte van informatie voor 

de komende weken.   

Kinderboekenweek 

Op 29 september werd de 

Kinderboekenweek spectaculair geopend 

door een draaiorgel. Het thema van deze 

Kinderboekenweek was ‘Worden wat je 

wil’. Het bespelen van een draaiorgel is 

een heel specifiek beroep en de bespeler 

heeft hierover veel verteld aan de 

kinderen. Ook mochten de kinderen (en 

de leerkrachten) zelf aan het orgel 

draaien.  

 

 

 

 

 

 

 

In de groepen is veel gewerkt vanuit het thema en hierover is al een aantal keren gecommuniceerd 

via de Parro-App.  

We kijken terug op een leuke Kinderboekenweek!  

 

 



Uit de onderbouw 

Thema beroepen bij de kleuters 
De afgelopen weken was het thema van de groepen 1 en 2 
‘beroepen’ en ‘boeken’.  
Groep 1 heeft boeken gelezen en gesproken over de beroepen 
die horen bij het alarmnummer 112. In de klas was een heus 
politiebureau en er zijn veel boeven gepakt en in de cel gezet. 
Ook kregen de groepen 1 en 2 bezoek van de politie. Ze 
mochten zelfs even in de politieauto zitten! Ook kregen beide 
groepen visite van Jessica. Jessica werkt op de spoedpost en 
samen met haar zoon Arjen (groep 3) heeft ze een mooie 
presentatie gegeven over haar beroep. De meegebrachte 
spullen en PowerPoint maakten veel indruk. 
Groep 2 heeft gewerkt aan het thema restaurant. In de klas 
was een restaurant nagebootst en werden er vele drankjes en 
hapjes geserveerd.  
 

Gezocht 

Na de vakantie starten we met het thema herfst. Voor diverse 
opdrachten en hoeken kunnen we eikels, kastanjes 
en beukennootjes gebruiken. Helpen jullie meezoeken? Ze 
mogen ingeleverd worden bij de juffen van groep 1 en 
2. Verkleedkleren van kabouters, heksen of herfstdieren die 
we mogen lenen zijn zeer welkom. 

 

 

 

 

 

Het voetbaltoernooi (5 oktober) 

Dinsdag 5 oktober stond het jaarlijkse 
voetbaltoernooi op de agenda voor groep 7 en 8. 
De weersvoorspellingen waren niet al 
te gunstig, gelukkig koos de organisatie ervoor 
om het door te laten gaan. Achteraf een 
uitstekende keuze. Het was een prachtige dag op 
sportpark de Greune.   

Er werd fanatiek gevoetbald door 
de kinderen. Groep 8 deed mee met 2 teams,  1 
team had net te weinig punten om door te gaan 
naar de finale. Groep 7 deed mee met 3 teams en 
alle drie de teams kwamen akelig dichtbij de 

finale. Uiteindelijk kwam team 1 van groep 7 in de finale en na een zinderende strafschoppenserie 
mochten ze de beker in ontvangst nemen.   

Wat een ontlading na het laatste fluitsignaal. Het was mooi om zoveel paarse shirts te zien rondom 
het veld. Dank ook voor alle support die de kinderen deze middag hebben gekregen van alle 
ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en alle anderen die de Bonifatiusschool een warm hart 
toedragen. We kijken alweer uit naar het volgende sporttoernooi!   

\ \ \ 

  



Afscheid Ans Huurneman 

Op woensdag 29 september heeft Ans afscheid genomen 

van onze school. Hier hebben we op een mooie manier 

aandacht aan besteed. We danken Ans voor alles wat ze 

voor de school heeft gedaan! Op 5 oktober is Inge Lammers 

gestart om de werkzaamheden van Ans over te nemen. We 

wensen Inge veel succes en plezier bij ons op school.   

 

 

\  

Vanuit de Oudervereniging (OV) 

Deze week hebben alle ouders die op school zijn geweest voor de 10-minuten gesprekken 

informatie meegekregen vanuit de OV. Daarnaast willen we u vragen om de ouderhulpformulieren 

z.s.m. na de herfstvakantie weer op school in te leveren. Dit kan bij de leerkracht van uw 

kind(eren).  

 

Jongere broertjes / zusjes (instroom 2022) 

Om een beeld te krijgen van de instroom van nieuwe kinderen in 2022 willen wij u vragen om dit 

door te geven aan school. Dit kan via e-mail: p.mohlmann@keender.nl.  

Alvast dank voor uw medewerking.  

 

Bibliotheek 

Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de 

bibliotheek? Lijkt het u leuk om uw kind aan te melden, kijk dan 

voor meer informatie op 

https://www.bibliotheekhaaksbergen.nl/bibliotheek/lidmaatschap. 
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Praktische zaken 

Hoofdluiscontrole 

Op maandag 25 oktober vindt de hoofdluiscontrole plaats. Denkt u, bij het 

kammen van het haar van uw kinderen, er even aan om het niet te 

ingewikkeld te maken voor onze luizenpluizers.  

Traktaties 

Na de herfstvakantie hoeven traktaties niet meer voorverpakt mee naar school.  

17 november studiedag team 

Op woensdag 17 november zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het team. 

Belangrijke data 

Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober: Herfstvakantie 

Maandag / dinsdag 25/26 oktober: Hoofdluiscontrole 

Dinsdag 26 oktober: Mad Science in bovenbouw 

Woensdag 3 november: Nationaal schoolontbijt 

Dinsdag 9 november: Mad Science in de bovenbouw 

Woensdag 17 november: Studiedag team: Kinderen vrij 

Vrijdag 3 december: Sinterklaas op school 

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 18 november a.s. 

 

Namens het team wens ik iedereen een heel fijne (en verdiende) herfstvakantie toe! We zien elkaar 

weer op maandag 25 oktober. Tot dan! 

 

Groet, 

Peter Möhlmann 

St. Bonifatius 

 


