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

Dit keer geen vak of methode maar een update. Aanstaande 

vrijdag hebben wij een studiedag over het NKC. Weet u het nog? 

Het Nederlands Kennis Curriculum. Het zijn kennisrijke thema’s 

waar de vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis in op zijn 

gegaan. De doelen van de lessen staan vast. De lessen gaan wij als 

leraren zelf maken. De studiedag van aanstaande vrijdag staat dan 

ook volledig in het teken van het maken van lessen en de manier 

waarop we dat zo goed mogelijk kunnen doen. 

Hier een link naar een artikel in de Volkskrant over het NKC
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CORONAMAATREGELEN AFGESCHAALD

Na de krokusvakantie zijn er op school geen bijzondere 
coronamaatregelen meer nodig. De mondkapjesplicht is dan 
afgeschaft. De quarantaineregels zijn versoepeld: bij besmetting is 
er nog maar een quarantaine van 5 dagen nodig (mits de laatste 24 
uur dan klachtenvrij), daarna mogen kinderen (en leraren) weer naar 
school.

Natuurlijk houden we aandacht voor het wassen van de handen. 
Vanaf de krokusvakantie mogen de ouders weer op het plein komen 
om hun kind op te halen na schoo lén vragen we u om kinderen vanaf 
groep 6 twee maal per week een zelftest af te nemen. Bij besmetting 
in het gezin, vragen we u om uw kind dagelijks te testen. U kunt 
daarvoor bij de leerkracht zelftesten vragen.

RAPPORTEN

Vandaag gaan de rapporten mee.  De gesprekken zijn de week na de 
krokusvakantie. U heeft een uitnodiging ontvangen om u hiervoor in 
te schrijven. 
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AUTO’S OP DE BRINK

De hoek Brinkstraat met de Brink is een niet al te veilig verkeerspunt 
in het dorp. Om te zorgen dat we die hoek niet nog onoverzichtelijker 
maken willen we u vragen om geen auto’s meer te parkeren op het stukje 
voor het voormalige Kleuterkasteel. Ook niet voor een korte periode. 
Zo kunnen ouders hun kinderen veilig wegbrengen en ophalen. 

Op vrijdag 25 februari heeft het hele team van de Sint Bonifatiusschool 
met het team van de Willibrordschool een studiedag. Alle leerlingen 
zijn de vrijdag voor de krokusvakantie vrij!
Van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart is de 
krokusvakantie. We verwachten de leerlingen op maandag 7 maart 
weer om 8.25 u op school. Fijne vakantie toegewenst!

STUDIEDAG  EN KROKUSVAKANTIE
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Op woensdag 9 maart gaan alle leerlingen op de foto. 
Broertjes/zusjes foto’s zullen zoveel mogelijk onder 
schooltijd zijn. Maar de broertjes/ zusjes waarvan de 
kinderen in gr 7/8 zitten, zal na schooltijd worden 
gemaakt op inschrijven. Dit is omdat de groepen 7/8 
de gehele ochtend naar het museum zijn. Inschrijving 
gaat via wendy.tijmensen@rkwbs.nl 

SCHOOLFOTOGRAAF

PLANTJES VOOR ALLE LEERLINGEN

Na de vakantie krijgen alle leerlingen een plantje van school. Dit 
plantje reist vanaf groep 1 met de leerlingen mee t/m groep 8. Samen 
met de leraar onderhouden ze het plantje zolang ze hier op school 
zitten. Daarom gaan we jullie ouders na de vakantie wat instructies 
geven, want voor een plantje hebben we een potje nodig en voor 
vakanties hebben plantjes onderdak nodig. We geven alle leerlingen 
een plantje bij de start, later krijgt iedere nieuwe leerling van de 
Bonifatius een plantje dat we zelf op school zullen verbouwen. 
Wordt vervolgd!
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Op 9 maart gaat groep 7-8 naar het Van Gogh museum in Amsterdam. 
Groep 6 gaat 10 maart. Ook naar het Van Gogh museum. We gaan 
daar kijken naar de expositie Brieven aan Vincent. We zijn op tijd 
terug voor het einde van de schooldag. I.v.m. de schoolfotograaf zal 
groep 7 en 8 na schooltijd op de foto gaan. Houd er rekening mee 
dat de leerlingen dan wat later uit school zijn. 
De reden waarom groep 5 niet meegaat (wat we natuurlijk vervelend 
vinden) is dat het aanbod rouleert voor de groepen 6, 7 en 8. In dat 
geval komt groep 5 twee keer hetzelfde museum tegen. Ook de 
Willibrordschool gaat met de groepen 6, 7, 8 op pad dus daar sluiten 
we bij aan. 
Klik hier voor meer informatie over Van Goghs Brieven

MUSEUMBUS

Op dinsdag 15 maart houdt Stichting Meeleefgezin van 19.30 – 
21.00 uur een online informatieavond voor ouders die meer willen 
weten over het worden van MeeleefGezin. Een MeeleefGezin (of 
MeeleefStel/MeeleefSingle) vangt tijdelijk een dag per week en een 
weekend per maand een Utrechts kind (tot circa 4 jaar oud) op van 
ouders met psychische problemen zoals een depressie, waardoor 
zij niet goed voor hun kind kunnen zorgen.
Zou u iets willen betekenen voor deze kinderen en wilt u meer 
weten over het worden van MeeleefGezin? Meld u dan aan voor de 
vrijblijvende online informatieavond via 
Meeleefgezinnen@buurtteamsutrecht.nl. 
Neem ook vast eens een kijkje op www.meeleefgezin.nl voor meer 
informatie.

INFORMATIEAVOND MEELEEFGEZIN 15 MAART
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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. 
Het “kleine” kasteel ook wel poortgebouw genoemd is het 
belangrijkste bijgebouw van Kasteel De Haar. Het Châtelet wat 
normaal gesproken gesloten is voor het publiek is tot aan de dag 
van vandaag het privé verblijf van de familie Van Zuylen van Nijevelt. 
Kasteel De Haar biedt Stichting Haarfijn de gelegenheid om met een 
beperkt gezelschap een rondleiding te doen en geeft u een unieke 
inkijk in de privé slaapkamers en vertrekken van de familie. De 
kinderen krijgen de opdracht op zoek te gaan naar de “Verdwenen 
parelketting van de barones”.
Uiteraard staat daar een adellijke beloning tegenover! Kaartverkoop 
start binnenkort volwassenen 7,50 p.p. en kinderen 5,00 p.p.  
Uitgebreidere informatie ontvangt u binnenkort maar safe the date 
voor 2 april 2022, vanaf 9:30 uur tot circa 11:30 uur. Aansluitend aan de 
rondleiding zal Stichting Haarfijn iets organiseren voor het innerlijke 
van de mens.  


