
 

Nieuwbouw (dependance) 

Maandag 28 november jl. Is gedurende gemeenteraadsvergadering door mw. Van Ginkel 

(wethouder Welzijn, Wonen, Zorg, Cultuur en Educatie) een beeldend raadsvoorstel 

gepresenteerd t.a.v. huisvesting. U heeft hierover wellicht al een stuk gelezen in de 

Schakel. Het betreft voor de Don Boscoschool een permanente dislocatie naast de St. 

Willibrordus kerk (voorheen 't Veerhuys). Hierover dient formeel nog besluit te worden 

genomen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen.    

 

Jubileum juf Marion 

Dinsdag 27 december is juf Marion 25 jaar in dienst bij de RVKO. 

Voor iedereen is juf Marion natuurlijk een bekend gezicht bij de 

kleuters. De meeste jaren van de carrière van juf Marion heeft 

zij les gegeven aan de kleuters, maar wist u dat juf Marion ook 

les heeft gegeven aan groep 3, 5 en 8! Wij zijn heel blij dat juf 

Marion al zo lang, aan zoveel kinderen heeft lesgegeven. 

 

OC en sponsoring 

Middels dit bericht willen wij graag de sponsoren bedanken voor hun bijdrage in deze 

november en december weken. Mede dankzij de sponsoren kunnen we de kinderen van de 

Don Boscoschool een fantastisch sinterklaas- en kerstfeest geven.  

Bedankt AH Carnisse Veste, Binder groenprojecten en Man met Friet. 

  
 

Voor de kerst is de OC nog op zoek naar partytenten en statafels, kunt u ons hierbij helpen 

of wilt u zelf een keer iets sponsoren? Mail dan naar ocdonboscorhoon@gmail.com. 
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5 december  

Maandagochtend 5 december hopen de Sint en zijn Pieten een bezoek te brengen aan de 
Don Bosco school. In tegenstelling tot eerder bericht ontvangen we hem op de 
parkeerplaats achter de school en niet op de parkeerplaats van Tasman.   
We verwachten de aankomst om 9.00 uur. U bent natuurlijk van harte welkom om bij deze 
feestelijke aankomst aanwezig te zijn. Wij vragen u plaats te nemen op de aangewezen 
plekken (achter de hekken of het lint).  

 

 

Wijziging tijden kerstdiner 

Op woensdag 21 december is het kerstdiner op school.  
De inloop start vanaf 17.30 uur. Het kerstdiner start om 17.45 uur en duurt tot 19.00 uur. 
Om 19.00 uur kunt u uw zoon/dochter ophalen in de klas. 
 
Tijdens het kerstdiner wordt er een gezellig borrel georganiseerd voor de ouders. U komt 
toch ook? 
Inschrijven kan vanaf volgende week via Parro.  
 

 


