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Ons onderwijs 
Op dit moment bijt ons leerteam zich vast in 
een onderzoek naar wat er wetenschappelijk 
bekend is over handschriftonderwijs. We zijn 
al een hoop te weten gekomen; binnenkort 
laten we u meer weten over de uitkomsten 
van ons onderzoek. Wat we wel graag alvast 
willen delen is welke pennen het best zijn om 
goed en netjes te kunnen schrijven.  

 
 
Sinterklaas- terugblik 
Wat een feest, wat een feest. Sint was vrijdag 
2 december te gast op de St 
Bonifatiusschool. met een prachtige koets 
kwam hij na lang zingen aan het hek dan toch 
eindelijk aan. Gelukkig. De leerlingen hebben 

de longen uit hun lijf gezongen. Het was een 
mooi feest. In de bovenbouw hebben de 
leerlingen weer prachtige surprises gemaakt. 
En na een gezellige dag was het tijd voor een 
weekend vol heerlijke avondjes.  
 

Kerst 
Alvast een voorschot: 14 december is zowel 
het kerstdiner als de viering op het kasteel. 
Het beloofd een geweldige avond te worden.  
Let op: voor het Kerstdiner willen we graag 
weten of uw kind een allergie heeft. Wilt u dat 
kenbaar maken aan de leraar van uw kind. 
Alvast dank daarvoor.  
Ook zouden we het erg leuk vinden als alle 
kinderen een nep waxinelichtje mee heeft 
naar school dan kunnen we alvast allemaal in 
de kerstsfeer komen.  
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Bericht Stichting Haarfijn 
Kerstmarkt 16 december! 
Wellicht heeft u al gehoord van de feestelijke 
ijsbaan die dit jaar van 9 t/m 22 december de 
Brink tot een waar winterparadijs zal maken. 
De traditionele Haarfijn Kerstmarkt zal 
hiermee dit jaar extra feestelijk zijn! Vanaf 
17.00u kunt u op de Brink terecht voor onder 
andere vele kramen met uiteenlopende 
(streek)producten, een loterij met prachtige 
prijzen en kunstwerkjes gemaakt door uw 
kinderen. En bovendien genieten van de 
kerstsfeer met een heerlijk (warm) hapje en 
drankje. De opbrengst komt ten goede van de 
school. 
 

OPROEP! 
Uiteraard kan de kerstmarkt niet zonder 
vrijwilligers! En ook hiervoor geldt; vele 
handen maken licht werk. Op woensdag 14 
december maken we ’s avonds kerststukjes, 
de OV verzorgt op de markt 
heerlijke zoetigheden waar uw bijdrage nog 
van harte welkom is (taart, speculaas, 
cupcakes?) en ook om kramen te bemannen, 
op te bouwen en op te ruimen kunnen we nog 
mensen gebruiken. Wil je iets bakken voor de 
OV-kraam; meld je bij Paola Vasters (06-
24993169), wil je kerststukjes maken of 
vrijwilliger zijn op de kerstmarkt, meld je dan 
aan bij Astrid van den Brom (0628277998 of 
info@stichtinghaarfijn.nl). 
 

Zwerfkast en kaften 
Om de zwerfboekenkast goed gevuld te 
houden hierbij een oproep: heeft u nog 
kinderboeken over dan houden wij ons 
aanbevolen. Zo kunnen we de kast weer 
vullen.  
Oh nu we toch bezig zijn: tot nu toe dingt er 
één ouder mee naar de grandioze prijs van 
Kaftmeister 2022-2023. Heeft u echte 
kafthanden of heeft u gewoon zin om u vast 
te bijten in het kaften van boeken dan kunt u 
zich aanmelden bij sanne.kuijt@rksbs.nl. We 
weten dat u allemaal staat te dringen en dat 
de wachtlijsten lang zijn maar toch…. 
Gewoon opgeven.  
 

Lichtjesroute Leidsche Rijn 
De Samenwerkende kerken uit de regio 
organiseren op 17 december 2022: 
Lichtjesroute Leidsche Rijn 2022. 
De Lichtjesroute is een met kaarsjes 
uitgestippelde wandelroute. De route start bij 
Castellum Hoge Woerd en is ongeveer 1.7 
km lang. Vanaf de startlocatie word je in 
groepjes mee op reis genomen door middel 
van een levend kerstverhaal. Onderweg zal je 
verrast worden door zang, theater en humor. 
De wandeltocht zal eindigen bij Kerk aan het 
Lint, waar je onder het genot van wat lekkers, 
het pasgeboren kindje Jezus kunt 
bewonderen. 
Deze kerstwandeling is bedoeld voor alle 
leeftijden. Voor de kinderen zijn er speciale 
extra opdrachten te doen tijdens en na de 
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wandeling. Dit evenement is gratis 
toegankelijk en je hoeft je niet aan te melden 
vooraf. Het eerste wandelgroepje start om 
17:30 en de laatste wandelronde zal rond 
19:30 vertrekken vanaf Castellum Hoge 
Woerd. 

 
 

Kerstvakantie 
Op vrijdag 23 december zijn alle kinderen al 
vrij, dan start de kerstvakantie. 
We verwachten iedereen weer op school op 
maandag 9 januari. 
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