
 

NIEUWSBRIEF  
5 APRIL 2022 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Hierbij een korte nieuwsbrief met daarin informatie over activiteiten, ontwikkelingen en andere leuke 

dingen die op school spelen.  Veel leesplezier!!  

Carnaval op school 

Aanstaande vrijdag, 8 april, vieren wij Carnaval op school. Kinderen hoeven 

voor de ochtendpauze geen eten en drinken mee te nemen, maar wel brood 

en drinken voor de lunch.  

 

We gaan er een leuke dag van maken!  

 

11 april studiedag team, kinderen vrij 

Aanstaande maandag, 11 april, heeft het team een studiedag. Dit betekent dat alle kinderen deze 

dag vrij zijn. 
 

Activiteitendag scholen Haaksbergen 

In de maand mei staan de jaarlijkse activiteitendagen gepland voor een aantal scholen in 

Haaksbergen. Onze school is, samen met de Montessori ingedeeld op woensdag 11 mei. 

Gedurende die dag zullen alle kinderen leuke workshops gaan volgen op beide scholen. Meer 

informatie over deze workshops volgt snel. 
 

Schoolfotograaf 

Volgende week woensdag, 13 april, komt de schoolfotograaf op school. Meer informatie is onlangs 

via de Parro app gedeeld.  
 

Zwerfboekenkastje  

Zie je op vrijdag ook dat leuke rode kastje buiten staan? Dat is ons zwerfboekenstation.   

 

Zwerfboeken zijn boeken die zwerven van kind naar kind. Je neemt het boek mee naar huis en als 

je het boek uit hebt laat je het boek weer zwerven. Dit kan overal zijn: zoals het zwembad, bij opa 

en oma, in de supermarkt, noem maar op.  

  

Heb je boeken thuis die je niet meer leest? Laat ze zwerven! Breng ze mee naar school en geef ze 

af bij juf Anneke of juf Susanne. Zij zorgen ervoor dat ze in het zwerfboekenstation komen!  
 



 

 

 

 

Vanuit de Parochie 

Workshop voor kinderen: Palmpaasstok versieren 

Zondagmorgen 10 april is er in de parochiezaal van de Bonifatiuskerk in de 

Veldmaat van 10.00 tot 11.30 uur een workshop voor kinderen 

‘Palmpaasstok versieren’. 

Alle materialen en benodigdheden zijn aanwezig. We vragen een eigen 

bijdrage van € 2,--. Pastoraal werker Frank de Heus en enkele vrijwilligers 

helpen de kinderen. Natuurlijk zullen we het verhaal bij de Palmpaasstok 

vertellen.  

Geef je zoon of dochter vóór 8 april op bij f.deheus@rkzuidoosttwente.nl . 

Ook hulpouders zijn welkom! 
 

 

Plantjesmarkt (vanuit de Oudervereniging) 

 
Hallo allemaal! 

Wij zijn ontzettend enthousiast, want de gezellige fancy fair/plantenmarkt kan dit jaar 

gewoon weer doorgaan op ons schoolplein! 

Noteer alvast zaterdag 7 mei in je agenda, van 14.00 tot 16.00 uur. 
Maar eerst moeten we natuurlijk de planten verkopen en daar hebben we jullie heel hard bij 

nodig!! 
 

We hebben een hele duidelijke webshop, door de QR-code op dit blad te scannen kom je meteen 

op de goede site. Op deze site kun je planten uitzoeken, aantallen aanklikken en meteen veilig en 

online betalen. De planten komen van kwekerij Visschedijk in Bentelo. Zoals elk jaar leveren ze 

topkwaliteit. Op zaterdag 7 mei tussen 14.00 en 16.00 uur kun je je planten ophalen op ons 

schoolplein van de Bonifatiusschool. We organiseren dan een hele gezellige fancy fair waar onder 

andere ook een springkussen zal zijn, er wordt geschminkt, er is snoep, patat, een loterij, de 

grabbel jurk, ijs en nog veel meer. 

Al met al een supergezellige dag waar iedereen samen komt! 

 
Dus ga (met de QR-code) naar vrienden, buren, bekenden en familie en laat iedereen mooie 

planten bestellen. Voor diegene wie het meest verkoop valt er een leuke prijs te winnen. Er vallen 

3 prijzen, 1 in de onderbouw, 1 in de middenbouw en 1 in de bovenbouw. 

ZET HEM OP TOPPERS! 
De volledige opbrengst van de plantenmarkt besteden we aan materiaal of activiteiten voor de 

kinderen op school.  

De hele maand APRIL kun je bestellen op de website! 

 

WWW.Ovbonifatiushb.nl 
 

 

 

 

mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
http://www.ovbonifatiushb.nl/


 

 

 

Praktische zaken 

4 t/m 8 april: Podiumspektakel groep 4 en 5 

Donderdag 7 april: Onderbouw gaat naar het Wiedenhof 

Vrijdag 8 april: Carnaval op school 

Maandag 11 april: Studiedag team, alle kinderen vrij 

Dinsdag 12 april: Handbaltoernooi groep 7 en 8 

Woensdag 13 april: Schoolfotograaf 

Donderdag 14 april: Witte donderdagviering in de kerk 

Maandag 18 april: Paasmaandag, alle kinderen vrij 

Woensdag 20 en donderdag 21 april: Eindtoets groep 8 

Vrijdag 22 april: Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei: Meivakantie 

7 mei: Plantjesmarkt op school 

11 mei: Activiteitendag Haaksbergen 

 

 

 

 


