
P R A K T I S C H E  Z A K E N

29-08- Eerste schooldag
06-09- Informatieavond groep 8 

13-09- Informatieavond groep 1 tm 7
( tijd volgt nog) 
22-09- Keenderdag ,kinderen 12.00 vrij!!

28/29/30-09- Kamp groep 8

     ( tijd volgt nog)

I N H O U D  
Praktische zaken

Start nieuwe schooljaar

Voorstellen Kimberley

Pauzetijden

Schoolafspraken

Instagram

Bedankje namens Juf Marion

Augustus

2022

S T A R T  
N I E U W E  S C H O O L J A A R

Ik hoop dat jullie allemaal een fijne

vakantie hebben gehad. Sommigen

vanuit een vakantiebestemming en

anderen hebben vanuit huis hopelijk

genoten van het zomerse

temperatuurtje. 

Er staat weer een nieuw schooljaar

voor de deur en wij als team kijken er

enorm naar uit om alle kinderen

maandag weer te zien. 

V O O R S T E L L E N  K I M B E R L E Y

Mijn naam is Kimberley te Kolstee, ik

ben 22 jaar en afkomstig uit

Winterswijk. Ik zit op dit moment in

mijn laatste jaar van de PABO en zal

op donderdag en vrijdag in groep 2 te

vinden zijn. In mijn vrije tijd doe ik

aan BMX, maar ik houd ook van lezen

en wandelen met mijn honden.

Ik hoop dat we er een leuke tijd van

gaan maken samen! 
 



Nieuwsbrief

augustus

S C H O O L A F S P R A K E N

De deur gaat om 8.20 uur open. De

bel zal om 8.25 uur luiden zodat

iedereen die nog buiten is ook naar

binnen komt om aan de schooldag

te beginnen.

Alle kinderen komen zelfstandig

binnen.

De groepen 1 t/m 4 komen binnen

bij de kleuteringang, de groepen 5

en 6  bij de OV-keuken en de

groepen 7 en 8 via de hoofdingang.

De groepen 3 t/m 8 gymmen op

dinsdag en op vrijdag. 

De groepen 1 en 2 gymmen op

maandag met de vakleerkracht

gym.

Denkt u aan het meegeven van

gymschoenen en sportkleding?

Fietsen graag netjes stallen op de

afgesproken plekken. 

De kinderen mogen in de pauze

niet meer steppen op het

schoolplein.

Wij willen het schooljaar graag fijn

beginnen en daarom is het belangrijk

om een aantal afspraken te herhalen.

Tevens zijn sommige afspraken

veranderd, omdat wij ervoor kiezen

om met de groepen 3 t/m 8 weer

gezamenlijk pauze te houden net als

voor alle coronamaatregelen. 

P A U Z E T I J D E N

Wij als team hebben het afgelopen

schooljaar gemerkt dat het lastig is om

alles wat wij moeten doen vanuit ons

curriculum en alles wat wij willen

doen vanuit onze visie uit te kunnen

voeren in de beperkte tijd tot 14.00.

Hierdoor hebben wij de afgelopen tijd

goed nagedacht over hoe wij dit

komend schooljaar in willen richten. 

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat

de pauzetijden anders ingedeeld zullen

worden. Zo zullen de groepen 3 t/m 8

weer samen pauze houden van 12.00

-12.30 en de groepen 1 en 2 van 12.15-

12.45. Dit is tot stand gekomen door

het versoepelen van de

coronamaatregelen, de keuze voor een

continurooster en de wens vanuit de

leerkrachten, IB en directie.

Wij denken hiermee recht te doen aan

ons onderwijs en alle kinderen van de

St.Bonifatius.

 



Nieuwsbrief

augustus

I N S T A G R A M
Naast de nieuwsbrieven vinden wij het

ook leuk om vaker dingen met jullie als

ouders en andere volgers te delen.

Vandaar dat wij per ingang van dit

schooljaar ook te volgen zullen zijn op

Instagram;

Bonifatius Haaksbergen

(@bonifatiushaaksbergen) 

Maandag zal onze eerste post zijn. 

Mis het niet!

B E D A N K J E  N A M E N S

J U F  M A R I O N
Lieve allemaal,

 Op 1 september start officieel mijn

pensioen. Mijn collega's hebben om die

reden een geweldig afscheid voor mij

georganiseerd afgelopen 13 juli 2022. 

 Het was een geweldig mooie dag, waar

ik met heel veel plezier op terugkijk.

Maar ook de leerlingen en jullie als

ouders hebben met jullie mooie en lieve

woorden, kaarten en cadeaus er een

onvergetelijke dag van gemaakt. 

 Ik wil jullie bedanken voor de fijne

samenwerking, het vertrouwen dat mij

altijd is gegeven én het plezier dat ik

altijd heb mogen ervaren tijdens het

werken met jullie kinderen.

Wie weet gaan we elkaar nog

tegenkomen in de Veldmaat, of

misschien zelfs als invaljuf daar waar

het nodig is. 

 Het ga jullie goed!

 Lieve groetjes,

 Marion Hams

https://www.instagram.com/bonifatiushaaksbergen/
https://www.instagram.com/bonifatiushaaksbergen/

