NIEUWSBRIEF
16 DECEMBER 2021
Beste ouders / verzorgers,
Een maand die in het teken stond van Sinterklaas en Kerst. We hebben een heel mooi
Sinterklaasfeest op school gehad en vandaag genoten van de gezelligheid rondom kerst op school.
Fijn dat we dit een week naar voren hebben kunnen halen in overleg met de Oudervereniging.
In de afgelopen periode zijn we in verschillende groepen overgestapt op thuisonderwijs i.v.m.
positieve testen. Het blijft een vervelende situatie, juist omdat we alle kinderen gewoon graag op
school zouden zien. Wel wil ik alle collega’s, ouders en kinderen enorm bedanken voor hun
flexibiliteit en medewerking. Het is niet gemakkelijk om dit steeds te kunnen organiseren. Voor alle
kinderen begint morgen de vervroegde kerstvakantie. Namens het hele team wil ik iedereen alvast
heel fijne feestdagen en een gelukkig (en gezond) 2022 toe wensen!
Groet,
Peter Möhlmann
Hieronder vindt u informatie vanuit onze school.

Geslaagd Sinterklaasfeest op school!
Op 3 december hebben we het Sinterklaasfeest op school
gevierd. De kinderen uit de groep 1 t/m 5 hebben een bezoek
gebracht aan Sint en piet in de gymzaal en de bovenbouw heeft
genoten van de surprises in de groep. Ook hebben de kinderen
de schatkamer bezocht. We kijken terug op een geslaagde dag!

\

Kerst op school
Vandaag hebben we kerst gevierd op school. Wat zag iedereen er weer mooi uit! Alle kinderen
hebben een kerstwandeling gemaakt, de kerk bezocht en kerstkaartjes gemaakt. Deze zullen
uitgedeeld worden aan de bewoners van het Wiedenhof. Tussen de middag hebben de kinderen
een lekker broodje knakworst gegeten. Graag willen we de
oudervereniging bedanken voor hun medewerking!

Een mooi bedrag! (Vanuit de Oudervereniging)
Bij supermarkt Plus Leusink kon je sparen voor de
actie: “Spaar je club gezond”. En dat hebben jullie
gedaan! We hebben een mooie derde plek behaald
met een bedrag van €814! Onlangs hebben we de
cheque in ontvangst mogen nemen. Het bedrag
gaan we besteden aan sport en spel voor de
kinderen. Namens de oudervereniging, nogmaals
bedankt voor jullie inzet!

Even voorstellen
Hallo, ik ben Angelien ten Broeke. Ik ben getrouwd, heb 2 zoons en ik woon in Haaksbergen. In
het verleden was ik zwemonderwijzeres op zwembad de Wilder, daarna heb ik 18 jaar gewerkt in
het speciaal onderwijs als onderwijsassistent. De laatste jaren heb ik gewerkt als
onderwijsassistent op verschillende scholen van Keender. Na de herfstvakantie ben ik begonnen
op de Bonifatiusschool, als invalster voor de remedial teacher. Ik begeleid hierin kinderen van
groep 6, 7 en 8.
Mijn hobby’s zijn golfen, zwemmen, fotograferen, skiën en voetbal kijken. Wandelen, fietsen,
steden bezoeken en op vakantie gaan zijn ook dingen die ik graag doe in mijn vrije tijd.
Ik geniet erg van het werken met kinderen en ik hoop fijn samen te werken met iedereen die bij de
Bonifatiusschool is betrokken.

Nieuwe website
Wellicht dat sommigen het al hebben gezien:
Onze website heeft een nieuwe lay-out
gekregen. Op dit moment zijn we bezig om de
laatste informatie op de goede plek te zetten.
Neem gerust een kijkje: https://bonifatiushb.nl/

COVID maatregelen
We hebben helaas een periode achter de rug waarin de groepen 4, 5, 6 en 8 enkele dagen vanuit
huis hebben moeten werken vanwege positieve testen. We realiseren ons heel goed dat het voor
ouders/ verzorgers ook heel lastig kan zijn om steeds weer iets te moeten regelen. Het blijven
vervelende situaties omdat de richtlijnen ook steeds aangepast worden. Als school zijn we continu
in contact met het GGD Scholenteam en laten we ons adviseren in hoe te handelen. Belangrijk
blijft: Ventileren in school, handen wassen en bij klachten thuisblijven. Mocht u twijfelen of uw
kind wel of niet naar school kan, gebruik dan de Beslisboom of bel even met school.

Noodopvang

Zoals gisteren aangegeven in de brief is de school volgende week dicht en wordt geen
afstandsonderwijs gegeven. Wij kunnen onder schooltijd alleen noodopvang bieden voor ouders
die beide werkzaam zijn in een vitaal beroep. U kunt deze aanvraag indienen tot morgen (17
december 12.00u). Daarna is het helaas niet meer mogelijk.

Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet verplicht inspraakorgaan met instemmings- en
adviesrecht naar de directie van onze school toe.
De leden van de MR worden na verkiezingen benoemd voor de duur van minimaal drie jaar, met
de mogelijkheid om herkozen te worden. Bijna elke ontwikkeling of verandering op school wordt
in de MR besproken en heeft bij uitvoering advies of instemming nodig. De MR praat onder
andere mee over het schoolplan, de huisvesting, de formatie, het vakantierooster, e.d. Voor
ouders en leerkrachten is de MR het belangrijkste middel om invloed te hebben op het
bestuursbeleid. Om die reden ontvangen wij
graag suggesties en opbouwende kritiek van
iedereen voor wie wij wat kunnen doen:
ouders, kinderen en leerkrachten. De MR
komt minimaal vijfmaal per jaar bij elkaar.
En wie is dan de MR van de Bonifatius? Op
onze school bestaat de MR uit twee
teamleden en twee ouderleden.
Jerzy Aarnink, leerkracht groep 7
Anneke Besteman, leerkracht groep 5 en 8
Irma ten Dam, moeder van Demi (groep 7), Hugo (groep 5) en Lize (groep 1)
Rian Prins-ten Voorde, moeder van Hidde (groep 5) en Suze (groep 1)
Mocht je vragen hebben of iets met ons willen delen, mag je ons altijd aanspreken. Daarnaast kun
je ons ook bereiken op ons mailadres: mrbonifatiushb@gmail.com.

Praktische zaken
Belangrijke data
Laatste dag voor kerstvakantie (16 december)
Kerstvakantie 17 december 2021 t/m 9 januari 2022
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 27 januari a.s.

Het team van de
St. Bonifatius wenst
iedereen
Fijne feestdagen en een
gelukkig en gezond

2022!

