
SCHOOLBRIEF

20 6 juli 2022

Laatste schoolbrief 21-22    2 

Social Schools      3

Bericht oudervereniging    3

Haarfijn zoekt koekenbakkers   4 

Vakantie       5



2 | schoolbrief 18 Boni www.stbonifatius.nl info@rksbs.nl

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

LAATSTE SCHOOLBRIEF 2021-2022
Hierbij alweer het laatste exemplaar van de schoolbrief van 
schooljaar 2021-2022. Een schooljaar dat in de boeken gaat als 
een ‘bijzonder jaar’ waarin we wederom te maken hadden met de 
maatregelen rondom Corona, een (korte) lockdown, noodopvang, 
testen bij ieder hoest of nies. 
Gelukkig konden we weer gebruik maken van ouderhulp bij de 
Koningsspelen, konden ouders en opa’s/ oma’s weer bij de musical 
kijken en groep 8 kon op kamp.
Mede door uw flexibele instelling, de flexibiliteit van de leraren, 
de MR die constructief meedacht, de Oudervereniging die fijne 
activiteiten wist te organiseren, hebben we het samen weer gefikst.
Over twee dagen gaan de schooldeuren voor 6 weken dicht. 
In de laatste week van de zomervakantie, kunt u informatie van 
ons verwachten over de start van het komende schooljaar. 
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In de eerste week van de zomervakantie wordt de omgeving van 
Social Schools aangepast naar het nieuwe schooljaar. Dat betekent 
dat u vanaf 9 juli niet meer bij de foto’s en berichten van dit schooljaar 
kunt. Wilt u iets bewaren? Zorg dan dat u dat voor 9 juli hebt 
gedownload.

SOCIAL SCHOOLS

BERICHT NAMENS DE OUDERVERENIGING

Extra geld dat naast de ouderbijdrage nodig is om verschillende 
leuke schoolactiviteiten voor onze kinderen te kunnen financieren. 
Jij kunt ons hierbij helpen. Bestel jij veel online of ben je van plan om 
nog online aankopen te doen voor de vakantie, maak dan gebruik 
van SponsorKliks. Dit kost niets extra’s!
Wat moet je hiervoor doen?
Het is redelijk eenvoudig:
1. Je bent van plan iets te kopen via een webwinkel
2. Je gaat eerst naar https://www.sponsorkliks.com/products/shops.

php?club=7968 (Sla deze na het eerste bezoek op als favoriete 
pagina)

3. Je komt op de pagina van de OV Sint Bonifatiusschool en dan zie 
je een overzicht van tientallen webwinkels.

4. Je klikt op de webwinkel waar je iets van plan om te kopen
5. En je bestelt, zoals je normaal ook doet
Alvast bedankt namens de Oudervereniging!
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Op vrijdag 2 september organiseren we weer een Haarse Golfdag. 
Na een bijzonder jaar is het aantal deelnemers die zich al hebben 
aangemeld ook dit jaar gelukkig weer heel groot en we zijn van 
plan er een geweldige editie van te maken.
Zeker in de huidige situatie is het vergaren van financiële middelen 
om de school op het dorp te behouden, urgenter dan ooit. We 
willen alle ruim 150 golfers ook dit jaar weer gastvrij ontvangen 
met een kopje koffie/thee en natuurlijk met een heerlijke koek of 
stukje taart. Welke koeken-/taartenbakkers willen zich aanmelden 
om ons te voorzien van een heerlijk baksel op vrijdagochtend 2 
september?
 
Daarnaast zijn er altijd veel vrijwilligers nodig om de dag tot een 
succes te maken. Heb je mogelijkheden om ons hierbij te helpen, 
dit kan zowel op de dag zelf zijn of bij de opbouw of het afbreken, 
dan horen we het graag. 
 
Voor de nieuwe ouders die Stichting Haarfijn niet kennen: Haarfijn 
spant zich al jaren in om de Sint Bonifatiusschool voor het dorp te 
behouden. Daarom organiseert zij activiteiten door het jaar heen 
om geld in te zamelen. De boerengolf is een van de voorbeelden. 
Mocht u interesse hebben om te helpen binnen de leukste stichting 
van Nederland en omstreken,Stichting Haarfijn, dan kunt dat 
kenbaar maken via onderstaand e-mailadres. 
 
Aanmelden kan via de mail info@stichtinghaarfijn.nl 
of door even een berichtje te sturen naar 
Marianne Gels T: 06-11235156

STICHTING HAARFIJN ZOEK ‘KOEKENBAKKERS



VAKANTIE

Aanstaande donderdag is de laatste schooldag voor de 

kleutergroepen. De andere groepen gaan vrijdagmorgen nog naar 

school. De vakantie start voor alle leerlingen vrijdag 9 juli om 12.15 

uur.  (Er is geen Lunchkidz die dag).

We wensen iedereen een geweldige zomervakantie toe en hopen 

de leerlingen maandag 22 augustus om 8.25 uur weer op school te 

zien.
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