
 

Geluk is niet krijgen waar je zo naar verlangde, geluk is waarderen 

wat je hebt. 

 

Carnaval 

Vandaag (vrijdag 17-02-2023) was het zover, we vierden Carnaval op school. Dit schooljaar 

met een heuse prins en prinses carnaval. Alle kinderen die vandaag graag prins of prinses 

wilde zijn konden hun naam inleveren in een doos, waarna vervolgens, door de carnaval 

commissie, twee namen gegrabbeld werden. 

Ronin Kooij (groep 7b) en Noélia van Dijk (groep 3b) waren prins en prinses carnaval, zij 

verwelkomde ’s morgens de kinderen, opende in iedere groep het feest en deelde 

serpentines uit.  

 
Prinses Noélia van Dijk en Prins Ronin Kooij 

Wie is de Mol Albrandswaard 2023 

Aanstaande zaterdag 18 februari vindt ‘Wie is de Mol Albrandswaard’ op de Don 

Boscoschool plaats. Mogelijk ziet u deze dag in en rondom de school verschillende mensen 

bezig. 
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Naschoolse activiteiten 

Theaterlessen 

Ook de theaterlessen komen weer terug, aankomende periode kunnen de kinderen van 

groep 6 t/m 8 weer naschoolse theaterlessen volgen. 

Vind jij het leuk om hier (weer) aan mee te doen? Meld je dan snel aan! 

 

Voor wie: kinderen van groep 6 t/m 8 

Wanneer: 5 lessen op vrijdag 

   10 maart t/m 31 maart & 14 april 2023 

Tijd:  12.45-14.15u 

Aanmelding:  via info@donboscoschool.nl o.v.v. naam kind en groep 

 

Mad Science 

Door grote belangstelling waren de naschoolse Mad science lessen al snel vol, daarom komt 

deze naschoolse activiteit weer terug! Op dinsdag 7 maart a.s. komen de professoren voor 

een flitsbezoek bij ons op school en op vrijdag 31 maart start de eerste les. Dit keer op de 

vrijdag, zodat kinderen die op donderdagen niet kunnen nu ook in de gelegenheid zijn zich 

in te schrijven. Let op! Vol is vol. 

Voor wie: kinderen van groep 3 t/m 8 

Wanneer: 6 lessen op vrijdag 

31 maart 2023 26 mei 2023 

14 april 2023 2 juni 2023 

12 mei 2023 9 juni 2023 

Tijd:  12.45-13.45u 

Aanmelding:  vanaf 7 maart 2023, 19.00 uur via de Mad Science website. 

 

 

Hulpkrachten gezocht! 

Aankomende periode zoeken we voor een aantal schoolbrede evenementen hulpkrachten. 

Helpt u ook mee? Middels dit formulier kunt u aangeven waarbij u ons graag komt helpen. 

 

Herhaling; gevonden voorwerpen 

De mand met gevonden voorwerpen puilt weer uit. Is uw zoon of dochter een jas, trui, vest 

of ander kledingstuk kwijt? Kom of laat even kijken of het erin zit. Op vrijdag 24 februari 

wordt alles weer opgeruimd en aan een goede bestemming geschonken. Tot die tijd kunt u 

komen zoeken. 
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