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BesBestte ouder(s),e ouder(s),
verzorger(s),verzorger(s),

CORONAMAATREGELEN AFGESCHAFT (23-3)
De verwachting is dat vanaf volgende week woensdag alle 
coronamaatregelen worden afgeschaft.
Alleen de basismaatregelen (handen wassen en hoesten/ niezen 
in de elleboog en thuisblijven als je positief getest bent) blijven 
gelden.

Op 30 maart zijn de kleuters vrij. De juf heeft dan een studiedag.

30 MAART KLEUTERS VRIJ - STUDIEDAG



ONS ONDERWIJS: NKC
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De komende maanden zullen we u via deze weg vaak gaan 

bestoken met nieuws en achtergronden over het Nederlands 

Kennis Curriculum. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, 

natuur, beeldende vorming, drama en muziek komen samen in 

kennisrijke thema’s. Deze thema’s zijn uitgewerkt in kennisdoelen 

waar de leraren zelf hun lessen bij gaan maken. Deze kennisdoelen 

komen niet uit de lucht vallen; de doelen sluiten allemaal aan bij 

de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 

Opgesteld om van onze wereld een betere en mooiere plek te 

maken vóór 2030. De Willibrord- en de Sint Bonifatiusschool zijn 

trots dat we onze leerlingen via dit nieuwe curriculum de toekomst 

in kunnen sturen. U gaat meer van ons horen want ook op de 

studiedag van 25 februari werd duidelijk hoeveel energie onze 

leraren kregen van het werken aan het NKC.  Zie hieronder de 17 

doelen van de VN of kijk op de site van SDG Nederland.

We organiseren samen met de Willibrordschool een ouderavond als 

we begonnen zijn het project. We laten u nog weten wanneer de 

ouderavond gepland wordt.

https://www.sdgnederland.nl/ 
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MUSEUMPLEINBUS

Nanne 11 jaar (bijna 12) groep 8: : “ Ik vond het leuk dat we een tijdje in 
het atelier zijn geweest van het Van Goghmuseum. Met Oostindische 
inkt mochten we een tekening maken. Het hoefde niet perse op de 
manier van Vincent van Gogh te gaan je mocht ook je eigen fantasie 
gebruiken. Het was heel interessant en leuk omdat de vrouw die 
ons rondleidde echt meenam in het leven van Vincent van Gogh. “

OEKRAÏNE

Een diep trieste aanleiding is de oorlog die gaande is. We hebben 
geprobeerd om voor de Emmaus inzameling het leed iets te 
verzachten. Een groep ouders heeft in een paar dagen gezorgd dat 
we iets moois konden neerzetten. Zo kon een kleine school groot 
zijn. We hebben 1250 euro opgehaald. Een bijzonder mooi bedrag. 
We hebben Jeroen, voorzitter van de OV en werkzaam bij Emmaus, 
gevraagd ons op de hoogte te houden over waar het geld heen gaat. 
Voor onze leerlingen bijzonder om te zien hoe een inzameling kan 
leiden tot iets waardevols. Onze dank is groot dat jullie ouders die zo 
snel hebben kunnen regelen. 
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VOETBAL
Op de dinsdag en de donderdag gaan de jongens of meisjes  van 
groep 4-8 voetballen op het voetbalveld richting de moestuin. We 
hebben met de jongens duidelijke regels afgesproken. Meester 
Sanne en iemand van de Emmaus gaan mee naar het veld. Als 
vanwege omstandigheden (invallen vanwege corona) meester 
Sanne niet mee kan, gaat het voetbal die dag niet door. We hebben 
er zin in!

Dit jaar gaan we op donderdag 14 april samen Paaslunchen. Hoe we 
dit precies invullen, komt in de volgende schoolbrief te staan.

PASEN

In de ouderkalender van Social School hebben we het nieuwe 
Moestuin rooster opgenomen. Bijna alle keren gaan we allemaal 
op dezelfde dag. Laarzen aan, overall aan. Vanaf april gaan we weer 
ploeteren in de aarde, verbouwen, zaaien in de moestuin. Zoveel 
mogelijk aansluitend bij de thema’s van het NKC. Onze moestuin 
coach Roos kent het NKC en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen 
die we hierboven beschreven net zo goed als de leerkrachten van 
de Bonifatius. Sterk Onderwijs in het Groen dus.  

MOESTUIN
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BERICHT VAN STICHTING HAARFIJN

Op 2 april 2022 organiseert Stichting Haarfijn in samenwerking met 
Kasteel De Haar een unieke rondleiding door het Châtelet. 
Heeft u zich al opgegeven ?


