
vr.23 dec - 8 jan Kerstvakantie

ma 9 jan. Eerste schooldag van 2023

di. 10 jan Papie ophalen: Jurgen Sinac en Dennis van
den Bos

wo. 11 jan Kerstbomen ophalen

vr. 13 jan. Rapporten groep 1/2 mee naar huis

ma 16 -vr.20 jan Rapportgesprekken groep 1/2

don. 19 jan. Studiedag. Alle kinderen vrij!!

ma.23 - 27 jan. Cito toetsen

vr. 27 jan. Voorstelling voor groep 5 -8: Het water is
over de dijk

vr. 27 jan. Nieuwsbrief

KERSTMIS
Kerstfeest is denken
aan vrede en licht
aan de boodschap
het blijde bericht
van komen van mensen
heel dicht tot elkaar
niet voor heel even
maar - als het kan - 
het hele jaar!
Deze mooie woorden zag ik
ergens staan en vond ze heel
erg passen in de boodschap
van Kerstmis.
Vrede en licht, maar niet
alleen deze twee dagen, maar
als het kan een heel jaar lang.
Laten we allemaal wat
verdraagzamer zijn voor
iedereen en ik hoop dat een
ieder een mooi 2023 krijgt.
Namens het hele team wens ik
u een zalig Kerstfeest en een
mooi en gelukkig 2023.
Tom Roovers 

DONBOSCO
NIEUWSBRIEF

AGENDA

JANUARI 2023

W E B S I T E : H T T P S : / / D O N B O S C O - S C H O O L . N L /

PARNASSYS

Sinds 1 november staat het ouderportaal

open van Parnassys. Daar kunt u de cijfers,

cito uitslagen en de gegevens van uw

kind(eren) lezen.

Wanneer u een verandering wilt doorgeven

dan kunt u dat gemakkelijk via deze

ouderportaal doorgeven. 

Wanneer u een noodnummer wilt toevoegen,

dan hoeft u niet uw eigen telefoonnumeer te

zetten, want u wordt altijd als eerste gebeld

bij een "noodgeval". Dit is bedoeld voor opa's,

oma's en andere "noodnummers".



WENSBOOM
Alle kinderen van Kibeo en onze
school hebben een wens
opgehangen in de wensboom. Er
hangen mooie wensen in, u moet ze
maar eens gaan bekijken.
.

JARIG
JANUARI

W E B S I T E : H T T P S : / / D O N B O S C O - S C H O O L . N L /

MR-NIEUWS
Beste ouders,

 
Afgelopen maandag hebben wij vanuit de MR weer een vergadering gehad. Dit
was de laatste vergadering van dit jaar. De eerstvolgende MR vergadering is 6

maart 2023. Mocht u nieuwsgierig zijn hoe het er aan toegaat bij een MR
vergadering dan is er de mogelijkheid om een vergadering als toehoorder bij te

wonen. Gelieve dit wel van te voren aan te geven.
 

Tijdens de vergadering hebben we het o.a. gehad over de nieuwe website (welke
online komt begin 2023), financiën, het nieuw te maken jaarwerkplan, etc.

 
Wat ook ter sprake is gekomen, zijn de vele opmerkingen van ouders m.b.t. jeugd
die in de speeltuin en de pannakooi met vuur spelen en vuurwerk afsteken. We

zien helaas dat hier ook kinderen uit groep 7 en 8 aan meedoen. We willen dan
ook vragen aan de ouders van deze kinderen om dit met hun kinderen te

bespreken. Het levert onveilige situaties op en tevens worden er op die manier
ook vernielingen aangericht aan de speeltuin. Daarnaast willen we alle ouders
vragen om kinderen aan te spreken op het moment dat zij zien dat er met vuur
en/of vuurwerk wordt gespeeld. Als we hier met z’n allen op letten, dan kan de

overlast alleen maar minder worden.
 

Vanuit de MR wensen we iedereen hele fijne kerstdagen en een heel gelukkig,
gezond en leerzaam 2023!

 
 
 
 

 
 

A:

Nieuwe leerling.

Sinds 14 december is Mare van Kessel bij

ons op school gekomen. we wensen haar

een hele fijne tijd bij  ons op school.

 
 
 
 
 
 
 
 

Het is al een paar keer gevraagd,
maar mocht u de ouderbijdrage nog
niet betaald hebben, zou u dit dan aub
willen doen. Dan kunnen we
Sinterklaas en Kerstmis bli jven vieren.
De oudervereniging heeft uw steun
echt nodig!
U kunt uw bijdrage van €15,- over te
maken op rekeningnummer NL67 RABO
0128 5102 69 tnv Stichting Prisma
Scholengroep, onder vermelding van
A) voornaam, B) achternaam en C)
groep van uw kind(eren).
Alvast bedankt !!!!

OUDERBIJDRAGE

1 ROSSEL HUSSEIN (2015) GROEP 4
4 IZA ZWEEMER (2015) GROEP 4
9 JOËL BOONMAN (2012) GROEP 7
9 JULIA KACA (2012) GROEP 7
11 JUF ROSITA
12 DJANO HUSSEIN (2011) GROEP 7
13 OLIWIA PEDRAK (2014) GROEP 4
13 AYDEN REMIJN (2015) GROEP 4
18 MARIT VAN GESSELE (2017) GROEP 2
19 JURRE PIJS (2014) GROEP 5
23 FINN ZOETEWEIJ (2012) GROEP 7
26 DYLAN HEIJKOOP (2012) GROEP 7
28 LUCAS DE GROOT (2013) GROEP 6
28 LIEKE KOENS (2015) GROEP 4

Nieuwe website.

Vanaf heden is de nieuwe website in de lucht: 

https://donbosco-school.nl/

We vinden hem zelf erg mooi geworden!!

 
 
 
 
 
 
 
 

Sanne voorleeskampioen

Op 15 november werd Sanne uit
groep 8 de voorleeskampioen. Zij
mag nu meedoen met de
provinciale kampioenschappen.
Gefeliciteerd!!

https://actie.voorsavethechildren.nl/actie/joelle-romkes/donate
https://actie.voorsavethechildren.nl/actie/joelle-romkes/donate

