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Een schone school
Afgelopen zaterdagmorgen hebben we
met ongeveer 20 ouders allerlei
(schoonmaak) klussen gedaan. Langs deze
weg willen wij iedereen bedanken voor de
productieve en gezellige ochtend!

Nieuws uit de onderbouw
Bij de Circusleeuwen gaat er één en ander
veranderen. Nicolette heeft een aantal
taken bij ons op school gekregen
waardoor zij een dag minder voor de
groep staat. Elize heeft een taak
afgestoten waardoor zij een dag vaker
voor de groep staat.
Vanaf heden werkt Elize op maandag,
donderdag en vrijdag in de groep en
Nicolette op dinsdag en woensdag. Wij
zijn blij dat we dit zo hebben kunnen
oplossen, de meest rustige oplossing voor
de kinderen.
Na de voorjaarsvakantie mogen wij ook
een nieuwe collega begroeten in de
Circusleeuwen, namelijk Gina Vogelzang.
Gina is onderwijsassistente en zal met
name de begeleiding van een nieuwe
leerling met een visuele beperking op zich
nemen. Wij wensen Gina en Elina veel
plezier op onze school toe!

Open zaterdag & woensdag
Zaterdag 10 en woensdag 14 maart
houden wij open school. Wanneer u nog
mensen kent die wellicht belangstelling
hebben voor onze school dan is dit een
mooi moment om hen hier op attent te
maken. Zaterdag 10 maart is ook het
moment om onze huidige kinderen hun
school te laten zien aan bijvoorbeeld opa’s
en oma’s.
Deze week wordt in midden- en
bovenbouw gevraagd welke kinderen het
leuk vinden om op deze ochtend iets te
doen of te laten zien. In de bijlage van
deze Boni nieuws zit een flyer die u naar
belangstellenden kunt sturen. Ook krijgen
alle kinderen deze week een flyer mee
naar huis. Wij hopen op gezellige en druk
bezochte ochtenden!
Bezoek Rijksmuseum Bovenbouw
Aanstaande vrijdag gaat de bovenbouw
met de bus naar het Rijksmuseum in
Amsterdam! Dit lukt niet helemaal binnen
de schooltijden, hieronder ziet u het
programma.
Reisschema:
Houdt u rekening met instaptijd. Wij
verwachten dat u ruim 15 minuten vóór
de vertrektijd met uw groep klaar staat op
de afgesproken plek, zodat de bus op tijd
kan vertrekken.
Vertrektijd vanaf school: 8:15 uur Dus 8.00
uur op school zijn.
Tijdstip museumprogramma: 11:00 - 12:30
uur
Vertrektijd bus vanaf museum: 12:45 uur
Aankomsttijd op school: +/-15:15 uur.
De kinderen moeten deze dag drinken,
fruit en een lunchpakketje meenemen.
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Wij wensen de bovenbouw een fijne dag
toe!
Bonifatiusloop
In de bijlage vindt u informatie over de
Bonifatiusloop. Voor meer informatie kunt
u terecht op www.bonifatiusloop.nl
Woensdag 7 maart studiedag
Het staat natuurlijk op de kalender maar
als reminder ook nog even via de Boni
nieuws. Woensdag 7 maart gaan wij als
team naar de jaarlijkse Jenaplan
conferentiedag. Dit jaar is dit in Wolvega
op de Scholtenschool. Alle kinderen
hebben deze dag vrij.

Palm Pasen
Op de kalender staat vermeld dat zondag
25 maart de Palm Pasenviering in de kerk
wordt gevierd. Deze viering wordt al jaren
voorbereid in samenwerking met ons
team. Doordat pastor Diederik een andere
functie heeft gekregen heeft pastor Paul
vieringen moeten verzetten.
Dit betekent dat de Palm Pasenviering in
Dokkum is verplaatst naar zaterdagavond
24 maart. In overleg hebben wij besloten
dat onze school dit jaar niet meedoet.
Volgend jaar hopen wij de traditie weer op
te pakken!

