NIEUWSBRIEF
19 MEI 2022
Beste ouders / verzorgers,
Hierbij de nieuwsbrief met daarin informatie over activiteiten (o.a. de schoolreis!), ontwikkelingen en
andere leuke dingen die op school spelen. Veel leesplezier!!
Rondje door de school
Vorige week zijn we gestart met het project dieren. De school is aangekleed in deze sfeer. Een
kleine impressie:

Natuurlijk zullen we de mooie ontwikkelingen ook blijven
delen via de Parro App. De afsluiting zal zijn op vrijdag 3
juni. Meer informatie volgt snel!

Parkeren rondom de school
We zien regelmatig dat auto’s geparkeerd worden op de stoep of oprit van de huizen aan de
Fazantstraat (ingang zijkant plein). Wij willen iedereen er nogmaals op wijzen dat dit niet de
bedoeling is en vragen iedereen ook om dit niet meer te doen. We realiseren ons dat
parkeerruimte schaars is rondom de school, maar alternatieven zijn er zeker. Wij hopen op ieders
medewerking. Dank!
Boom op het plein
De grote boom op het schoolplein, vlak voor de hoofdingang, is momenteel even afgezet. De
reden is dat bladluis is geconstateerd. Volgens een bedrijf dat gespecialiseerd is in dit soort zaken

is het verstandig om eerst een grote regenbui af te wachten. Mocht dit niets
opleveren dat zal overgegaan worden tot actie. Tot die tijd zullen de
bankjes dus niet gebruikt kunnen worden.

Wisseling directie vanaf 1 juni
Vanaf 1 juni zal Sanne Nijenhuis starten als directeur op St. Bonifatius. Dit betekent dat dinsdag 31
mei de laatste dag van Peter Möhlmann op school zal zijn. In juni zal hij nog wel enkele momenten
aanwezig zijn om Sanne te ondersteunen waar nodig.
Schoolreis 23 juni
Vanuit de werkgroep schoolreis:
Donderdag 23 juni is het weer zo ver!
De hele school gaat op schoolreisje!
Groep 1 en 2 gaat naar de Flierefluiter.
De groepen 3, 4 en 5 gaan naar de Waarbeek.
De groepen 6, 7 en 8 gaan naar Hellendoorn.
Groep 1 en 2
Wij verwachten alle kinderen om 8.30 uur op school waarna we om 9.00 uur met de bus
vertrekken.
Ze krijgen deze dag onbeperkt ranja, 1x patat met een snack en een waterijsje. Mocht u denken
dat uw kind hier niet genoeg aan heeft, kunt u dit zelf aanvullen en in een rugzak meegeven. Denk
hierbij aan fruit, liga of een boterham. Van school krijgen de kinderen nog wat lekkers tussendoor.
Kinderen waarvan u verwacht dat een extra paar kleren handig is i.v.m. plasongelukjes, kan u dit
ook in dezelfde rugzak stoppen. Graag de tas voorzien van naam.
De kinderen krijgen in de dagen voorafgaande aan het schoolreisje een schoolshirt mee. Wilt u
zorgen dat uw kind dit op de dag van het schoolreisje aan heeft? Dit shirt graag de volgende dag
direct weer meegeven naar school. U hoeft dit shirt NIET te wassen.
We zullen om ongeveer 16.00 uur weer op school aankomen.
Groep 3,4,5
Wij verwachten alle kinderen om 9.00 uur op school waarna we om 9.30 uur met de bus
vertrekken.
Ze krijgen deze dag onbeperkt drinken en eten. Ze hoeven dus niets extra's mee te nemen.
Kinderen waarvan u verwacht dat een extra paar kleren handig is i.v.m. plasongelukjes, kan u dit in
een rugzak stoppen. Graag de tas voorzien van naam.
De kinderen krijgen in de dagen voorafgaande aan het schoolreisje een schoolshirt mee. Wilt u
zorgen dat uw kind dit op de dag van het schoolreisje aan heeft? Dit shirt graag de volgende dag
direct weer meegeven naar school. U hoeft dit shirt NIET te wassen.
We zullen om ongeveer 16.00 uur weer op school aankomen.
Groep 6,7 en 8
Wij verwachten alle kinderen om 8.45 uur op school waarna we om 9.15 uur met de bus
vertrekken.
Ze krijgen deze dag ranja, patat met een snack en een waterijsje. Mocht u denken dat uw kind hier
niet genoeg aan heeft, kunt u dit zelf aanvullen en in een rugzak meegeven. Denk hierbij aan fruit,
liga of een boterham. Wanneer u uw kind snoep wilt meegeven, vragen wij u met klem om dit in
beperkte mate te doen!

De kinderen van groep 6 en 7 krijgen in de dagen voorafgaande aan het schoolreisje een
schoolshirt mee. Wilt u zorgen dat uw kind dit op de dag van het schoolreisje aan heeft? Dit shirt
graag de volgende dag direct weer meegeven naar school. U hoeft dit shirt NIET te wassen.
We zullen om ongeveer 16.00 uur weer op school aankomen.
Vrije dagen
Volgende week zal een korte week zijn. I.v.m. Hemelvaartsdag zijn de kinderen op donderdag 26,
en vrijdag 27 mei vrij. Dit geldt ook voor maandag 6 juni i.v.m. Tweede Pinksterdag en vrijdag 17
juni. Het team heeft die dag een studiedag.
Praktische zaken
Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag, kinderen vrij
Vrijdag 27 mei: Kinderen zijn vrij.
Maandag 6 juni: Tweede Pinksterdag: kinderen vrij
Vrijdag 17 juni: Studiedag team: kinderen vrij
Donderdag 23 juni: Schoolreisje
Woensdag 29 juni: Einddag AdoptIdee voor groep 7-8
Vrijdag 1 juni: ANWB Streetwise op school

Vanuit de Parochie
‘Big five scoren’ in het Witte Veen Franciscusbende
Zondag 22 mei verzamelen we om 15.00 uur bij de familie ter
Huurne aan de Braamweg 11 te Buurse. Onder leiding van het
I.V.N. gaan we het Witte Veen in op zoek naar ‘the big five’:
Schotse hooglanders, reeën, fazanten, hazen en de wolf! Het wordt
een wandeling van twee uur voor kinderen en hun ouders tussen
de mooiste heide en planten in onze regio! Geef bij je opgave aan
met hoeveel kinderen en volwassenen je komt:
franciscusbende@franciscusparochie.nl . We vragen € 3,-- voor de
onkosten.
Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2023
Al vóór de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding van tieners van groep 8, de
brugklas en hoger op het sacrament van het Vormsel. Dat zal begin februari in de Jozefkerk te
Enschede worden toegediend. Wie met het project mee wil doen, vragen we zich nu al op te
geven. Dat kan via: https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform .
Het Vormselproject voor Zuidoost Twente wordt het komend schooljaar 2022-2023 aangeboden
in de Jacobusparochie te Enschede, maar staat ook open voor tieners uit de parochies Maria
Vlucht en Franciscus, die liever niet wachten tot de brugklas, maar in groep 8 hun Vormsel willen
ontvangen. In het schooljaar 2023-2024 zal de voorbereiding weer in de parochies Maria Vlucht en
Franciscus plaatsvinden. De voorbereiding vindt grotendeels plaats in de parochiezaal en kerk van
de Sint Jan, aan de Haaksbergerstraat 253 te Enschede.
In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van Jezus inhoudt. Door het lezen van
verhalen en het doen van oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen de
jongeren meer inzicht in wat ‘samen kerk zijn’ eigenlijk is en wat dat van hen vraagt, en brengen
we jongeren in contact met ‘samen stil worden en bidden’. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar
en met andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit
de parochie. Zo hopen wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar we bij het
Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is.

We vragen vormelingen op te geven vóór 30 juni a.s. We verwachten van alle deelnemers, ouders
en kinderen, een positieve houding en inzet. De eerste bijeenkomst is op zondag 3 juli a.s. van
11.30 tot 14.00 uur in de Sint Janskerk aan de Haaksbergerstraat 253. Dan maken we kennis met
elkaar en met het project.
Stuurgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal werker Frank de Heus
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl / 06 300 988 33

HEMELVAART, DONDERDAG 26 MEI 2022 OM 08.00
UUR
27 E EDITIE
DAUWTRAPPERSMIS BON BOYS COMPLEX “DE
GREUNE”
Na twee jaar afwezigheid dit jaar voor de zeven en twintigste keer is er op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei
2019 om 08.00 uur ’s morgens een Dauwtrappersmis op Bon Boys complex “de Greune”.

Dauwtrappersmis
De organisatie van deze H. Mis is in handen van de geloofsgemeenschap HH. Bonifatius en Gezellen (parochie St.
Franciscus van Assisië). Voorganger in deze Eucharistieviering is pastor Willy Rekveld. Het Franciscuskoor zal
haar medewerking verlenen. De viering zal altijd doorgaan. Bij minder toegankelijk weer, wijken we immers uit
naar de kerk. In de andere kerken van de Franciscusparochie zullen geen vieringen zijn.

Ontbijt
Na afloop van de viering krijgt iedereen een ontbijt aangeboden door de ondernemers van de Veldmaat. De
gastheer van deze dag is zoals altijd s.v. Bon Boys.
Let op !!!!!

Opgave

In verband met het ontbijt willen we graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. U kunt zich hiervoor
opgeven door middel van onderstaand formulier in te vullen en in te leveren bij Plus Leusink Veldmaat bij de
afdeling: klantenservice. U krijgt dan een ontbijtbon per persoon. De afgelopen jaren is gebleken dat we ons mochten
verheugen op een grotere belangstelling dan dat zich had opgegeven. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Echter, het
brengt voor de medewerkers in de kantine problemen met zich mee als er meer mensen zijn dan zich hebben
opgegeven. En dat is vervelend voor de vrijwilligers van de Bon Boys, maar ook voor de mensen die zich wel hebben
opgegeven. Om het op deze manier te organiseren verloopt het de afgelopen jaren goed.

Fietstocht

Na afloop van het ontbijt kan er gefietst worden. Door de vriendenkring van s.v. Bon Boys zijn wederom prachtige
routes uitgezet.
MISVERSTAND! DE DAUWTRAPPERMIS IS TOEGANKELIJK VOOR ALLE PAROCHIANEN
VAN DE ST. FRANCISCUS VAN ASSISIËPAROCHIE EN DAARBUIT EN.
Al jaren zijn er velen van mening dat deze viering alleen toegankelijk is voor parochianen van de HH. Bonifatius
en Gezellen, of leden van s.v. Bon Boys, of alleen maar voor ingezetenen van de Veldmaat. Niets is minder waar!
Iedereen, alle parochianen van de St. Franciscus van Assisiëparochie en daarbuiten zijn van harte welkom bij deze
H. Mis en aansluitende activiteiten op het voetbalveld van de Bon Boys. De Dauwtrappersmis is de enige
Eucharistieviering op Hemelvaartsdag in onze St. Franciscus van Assisiëparochie, derhalve zingt het
Franciscuskoor.

Opgavenformulier voor ontbijt (voor de Eucharistieviering is voldoende plaats): 
…………………………………………………………………………………………………
Naam

: ……………………………………………..

Adres

:………………………………………………

Postcode en plaats

:……………………………………………….

Telefoon

: ………………………………………………

Aantal personen

: ……………………..

Uiterste inleverdatum zondag 22 mei 2022 om 18.00 uur klantenservice Plus Leusink.
Zeven en twintigste maal, Dauwtrappersmis. Iedereen is welkom, ook mensen van buiten de Veldmaat

