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

ONS ONDERWIJS: CREËER EN LEER

Iedere schoolbrief laten we u ouders weten welke vakken we geven en 
hoe ons onderwijs eruit ziet. Dit keer onze methode voor de creatieve 
vakken: Creëer en leer. Een online omgeving waarin we kunnen kiezen 
uit drie vakgebieden binnen het creatieve spectrum: beeldend, drama 
en muziek. Iedere donderdagmiddag geven we allemaal crea in onze 
groepen. Het mooie van creeer en leer is dat de leerlijnen voor deze 
vakken zijn verwerkt in de opdrachten. Daarom leren onze leerlingen 
veel verschillende technieken en vaardigheden. Iedere les is er aandacht 
voor kennis over de techniek en een link naar de kunsten.



Aanstaande vrijdag 3 december komt ondanks alle coronaperikelen 
de Sint toch naar de Sint Bonifatiusschool. We zijn er klaar voor en 
verheugen ons erop. De kinderen gaan de hele dag naar school. Om 
14.15 beginnen we aan het weekend en is het tijd voor een heerlijk 
avondje. We wensen jullie allemaal een fijne 3, 4 of 5 december. 
Maandag starten we gewoon om 8.25 uur.

SINTERKLAAS
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SPONSORLOOP EN KERSTSTUKJES MAKEN

Ook dit jaar zamelen we geld in voor Het Vergeten Kind. Vandaag 
krijgt uw kind een sponsorformulier mee om sponsoren te zoeken. 
10 december gaan we in twee groepen lopen. Groep 1 en 2 als eerste, 
groep 3-8 erna. Rond tienen wisselen we om en maken de kinderen 
kerststukjes die ze aan u als ouder gaan verkopen. Zo kunnen we 
samen met de leerlingen ook voor kinderen voor wie Kerst niet 
vanzelfsprekend een mooi feest is, toch iets goeds betekenen. De 
inzameling naderhand krijgt u in een aparte brief. Die verloopt weer 
via wedonate. 

Broederschap! Sportkleren aan! Rennen maar!
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KERST

Corona gooit helaas toch weer roet in het eten. Het wordt lastiger om 
alle vieringen overeind te houden of weer helemaal in ere te herstellen. 
We willen graag weer naar het kasteel. Dat doen we ook. 
Woensdag 15 december vieren we Kerst in het kasteel. We lezen het 
kerstverhaal voor en swingen tussendoor met het kleine maar o zo 
gezellige Boni kerstorkest(onder voorbehoud). We zouden niets liever 
dan ‘s avonds in het kasteel een viering houden. Toch kan dat helaas dit 
jaar niet ivm de vervroegde sluitingstijd van het kasteel. Wel kunnen 
we in de ochtend in het kasteel zijn. Dat is al super. Daarom zullen we 
op 15 december een kerstswing hebben in de ochtend. Het is roeien 
met de riemen die we hebben maar we maken er het mooiste van. 
Ouders kunnen alleen niet bij de viering in het kasteel zijn door corona. 
Ontzettend rot en niet wat we hadden verwacht. Maar het is helaas 
niet anders. 
Een week later op woensdag 22 december organiseren we een 
kerstmoment op school. Het MT heeft besloten dat een Kerstdiner dit 
jaar niet door kan gaan. Wij als Sint Bonifatiusschool bezinnen ons nog 
op een geweldig leuk samenzijn met de kinderen op woensdag 22 
december onder schooltijd. 

Ook staat er nog de grote inzamelactie voor het Vergeten Kind op de 
planning. Op 10 december doen we de sponsorloop in de kasteeltuin 
en maken we kerststukjes. 

Dus de data nog eens op een rij:

3 december Sint
10 december sponsorloop en kerststukjes
15 december kerstviering in het kasteel
22 december kerstmoment op school (u hoort zsm wat het plan is)
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De kerstvakantie valt laat. Vrijdag 24 december start de vakantie voor 
de kinderen. Ze zijn dan vrij.
Direct na de kerstvakantie  (maandag 10 januari) heeft het team een 
studiedag en zijn de leerlingen vrij.
We verwachten hen dan weer op school op dinsdag 11 januari om 
8.25 uur. 

KERSTVAKANTIE EN STUDIEDAG

TELEFOONS
Vanaf januari gaan we op school een nieuwe regel toepassen. 
Eigenlijk voor de hele school maar vooral voor de bovenbouw. Wij 
snappen dat kinderen een telefoon hebben voor contact met u als 
ouder. Graag willen wij dat de telefoons aan het begin van de dag bij 
de juf of de meester wordt ingeleverd. Deze blijven gedurende de 
dag in de la liggen en aan het eind van de schooldag kunnen deze 
weer mee naar huis. In geval van nood kan de telefoon gebruikt 
worden in overleg met de leerkracht. 



Jawel,juf Marcia is bevallen van een prachtige dochter.  
Ze heet Sanna. Wij zijn ontzettend blij voor haar. En we 
wensen Marcia, haar man, Lisa en Sanna natuurlijk het 
aller- allerbeste. 

JUF MARCIA  HEEFT EEN BABY GEKREGEN!

6 | schoolbrief 07 Boni www.stbonifatius.nl info@rksbs.nl

NPO INZET MEESTER SANNE
Na een studiedag en een invalbeurt in groep 3 en 4 is meester 
Sanne begonnen met bijles aan kinderen. Deze bijles zal bestaan 
uit het overnemen van groepen zodat de leraar zelf leerlingen kan 
helpen. Het ondersteunen van leraren in het nog beter worden in 
wat we al doen. Plus verdiepende instructies geven aan individuele 
kinderen die meer uitdaging nodig hebben. We zullen u geregeld 
op de hoogte houden.

STICHTING  HAARFIJN VERKOOPT KERSTBOMEN

Prachtige Nordmann kerstbomen staan op u te wachten! 
Op vrijdag 10 december vanaf 16.00 uur verkopen we 
(voor €40,- per stuk) Nordmann bomen vanaf de Brink in 
Haarzuilens. De opbrengst hiervan komt zoals gebruikelijk 
ten goede aan de St. Bonifatiusschool in Haarzuilens.
Wilt u zeker zijn van zo’n mooie Nordmann kerstboom, 
reserveer een boom door een mail te sturen naar: info@
stichtinghaarfijn.nl. De oplage is beperkt dus op=op!
Vragen of de wens om de boom eerder op te halen? Stuur 
een e-mail en wij kijken wat we voor u kunnen betekenen.


