n r . 3, 17 sept em ber 2020

Agen da
ma.

14-9

- Start Afname AVI/DMT
- Verkoop TSO-bonnen

di.

15-9

- gr. 1-8 vrij i.v.m. studiedag
- Prinsjesdag

wo.

16-9

gr. 6-7-8 WorldCleanUpday

do.

17-9

- Verkoop TSO-bonnen
- Nieuwsbrief
- gr. 8 VO/NIO info (19.00 en 19.45)
- OV vergadering

vr.

18-9

- Verkoop TSO-bonnen
- Laatste keer schoolzwemmen gr. 6-7-8:
op de fiets!
- gr. 8 EHBO

ma.

21-9

Verkoop TSO-bonnen

di.

22-9

- MR vergadering: verplaatst naar 17-9?
- gr. 8 NIO
- Nationale Buitenlesdag

wo.

23-9

do.

24-9

vr.

25-9

ma.

28-9

di.

29-9

Verkoop TSO-bonnen

wo.

30-9

Start Kinderboekenweek

do.

1-10

gr. 7 Break-in-Bots Biobots

vr.

2-10

- gr. 8 EHBO
- Verkoop TSO-bonnen

ma.

5-10

Verkoop TSO-bonnen

di.

6-10

wo.

7-10

do.

8-10

- Verkoop TSO-bonnen
- Nieuwsbrief

vr.

9-10

gr. 4-5a/5b Ontmoet een schrijver:
Annemarie Bon
- gr. 8 EHBO
Herfstvakantie: 10-10 t/m 18-10

12.00 gr. 7-8 Kinderpostzegels

Hoor t zegt h et voor t , vacat u r es Bon if at iu s
-

Leesondersteuner
Invallers BoniSchip
Cleanteam

Vacat u r e (lees)on der st eu n er Bon iSch ip
Leerlingen die vanwege de tijdelijke sluiting van de school (COVID 19) een achterstand hebben
opgelopen, ontvangen vanaf 19 oktober (na de herfstvakantie) extra ondersteuning.
Het gaat vooral om de versterking van de basisvaardigheden, technisch lezen en automatiseren.
De omvang van de vacature is ongeveer 4 uur, onder voorbehoud van de toekenning van de subsidie.
Heeft u interesse of een gouden tip, neem contact op met intern begeleider Edith Nijenhuis of Rein
Swart. edit h .n ijen h u is@sk ow f .n l

Vacat u r e in valler s Bon iSch ip
Neusverkouden? ? Coronatest? ? . thuisblijven ? ? ..klas naar huis?
Tot nu toe konden we intern schuiven en knelpunten opvangen.
Wat zou het mooi zijn als er een beroep gedaan kan worden op een aantal invallers.
Wat zou het mooi zijn als er onder de ouders invallers beschikbaar zijn.
Wat zou het mooi zijn als er in uw netwerk iemand is die? ..
Soms kan een vraag helpen!
Bij deze de vraag; heeft u interesse voor invalwerk op ?t BoniSchip? Ik ga graag met u in gesprek!
r ein .sw ar t @sk ow f .n l
Vacat u r e h u ish ou delijk e dien st (clean t eam )
Met ingang van 19 oktober 2020 is er een vacature bij de huishoudelijke dienst van 6-9 uur. De
werkzaamheden worden bij voorkeur verdeeld in een duobaan. We bieden je:
-

flexibele werktijden en werkdagen
een inspirerende kindomgeving
een grote mate van zelfstandigheid
zeer dankbare leraren, kinderen en ouders
een gezellig schoonmaakteam van 5 personen
een sterke werkgever SKO West-Friesland
gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden

Heeft u interesse, een gouden tip, kent u iemand in uw netwerk, wilt u meer informatie of
kennismaken? Neem s.v.p. contact met ons op, stuur een mail of maak een afspraak. Contactpersoon:
Rein Swart of Anselma van Ossenbruggen (ook een een snuffelstage behoort tot de mogelijkheden)
0226-351217 administratie.bonifatius@skowf.nl
Voor alle vacatures geldt: gouden tips worden beloond met een Bakker Bes-taart!
Vu l u w AVG voor k eu r en in via Par r o voor 2 ok t ober !!!
Bij de invoering van de AVG wet werden uw voorkeuren
(naam/adres/tel nr. op klassenlijst), beeldmateriaal op website/ gebruik)
vastgelegd d.m.v. een formulier. Met de invoering van Parro worden
deze voorkeuren digitaal ingevuld via de app. Klik op instellingen, klik op
privacy voorkeuren en vul deze s.v.p. per kind in.
Als u n iet s in vu lt , st aan alle AVG voor k eu r en au t om at isch op n ee
en w or dt u w k in d n iet ver m eld op leer lin glijst en , m ag n iet op de f ot o in Par r o et c.!!!
Jar ig? Tr ak t er en ?
Trakteren mag, want jarig zijn is een feestje! Wij stimuleren een gezonde (kleine) traktatie (geen
kauwgom). Kijk voor tips op bijvoorbeeld: www.gezondtrakteren.nl/
Bijlages bij deze n ieu w sbr ief :
- knutselclub 't Trefpunt
- flyer Kinderboekenweek 2020

