Nieuwsbrief 22 augustus 2017

Beste ouder(s) verzorger(s),
Komende maandag start het nieuwe schooljaar voor alle kinderen op onze school.
We hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantie en dat de kinderen ook weer
een beetje zin hebben om te beginnen.
We starten dit schooljaar niet helemaal op dezelfde wijze als anders. Ten eerste
omdat we dit jaar ons 80-jarig jubileum vieren en dit doen we de eerste twee
weken van het schooljaar. Meer informatie hierover vindt u a.s. maandag in een
extra nieuwsbrief. Daarnaast starten in alle groepen leerlingen, die voorheen op
andere scholen zaten. Ook hier besteden we aandacht aan en we zorgen er met
elkaar voor, dat iedereen zich welkom en zo snel mogelijk ‘thuis’ voelt. Het is voor
iedereen weer even wennen en daarom werken we net als vorig jaar weer aan de
Gouden Weken in alle groepen. En zoals bekend starten we met andere
schooltijden. Hierover vindt u in deze nieuwsbrief meer informatie. Ook starten we
met voorschoolse en buitenschoolse opvang.
Al met al dus wat nieuwigheden en daar zal iedereen even aan moeten wennen. Wij
als team realiseren ons dit en we geven het de tijd en aandacht die het nodig
heeft. We zien het als een goede ontwikkeling voor de kinderen en voor de school.

Rots en Watertraining
Deze week hebben we al weer e.e.a. voorbereid en met elkaar doorgesproken.
Donderdag 24 augustus is er een studiedag voor het team. We richten ons deze
dag op Rots en Water. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als
een weerbaarheids-programma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich
onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het
bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen
gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en
sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.
Het afgelopen jaar hebben al vier collega’s de training gevolgd. Zij zijn
gecertificeerd en werken er in de groepen mee. Tijdens deze studiedag gaan we er
teambreed mee aan de slag. Ook de VSO/BSO van Smallsteps doet mee aan deze
cursusdag.
Meer info: www.rotsenwater.nl

Praktische informatie m.b.t. het nieuwe rooster
Dit schooljaar starten we met een nieuw rooster. Onderstaande informatie vinden
we belangrijk om met u te delen, zodat de start van het schooljaar goed gaat
verlopen.
In onderstaande schema de onderwijstijden en de pauzetijden
Dag
Tijden
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
8.30-12.00 onderwijstijd
 10.00-10.15 uur pauze
 11.45-12.00 uur eten in de klas
12.00-12.30 buitenspel
12.30-14.15 onderwijstijd

Woensdag

Gelijk aan andere dagen, echter op de
middag tot 13.45 uur

Om 8.25 uur gaat de bel. De kinderen komen zelfstandig naar binnen (m.u.v. groep
1). Bij of in elke groep staat een krat waar de drinkbeker voor de middag in kan
en eventueel de broodtrommel. Deze wordt vlak na 8.30 uur in de koelkast gezet.
Het eten en drinken voor de pauze van 10.00 uur blijft voor alle kinderen in de
tas.
De kinderen eten met de eigen leerkracht in de klas en na het eten gaan de
kinderen naar buiten. Er houden twee mensen toezicht op het plein.
Wij willen u vragen:
 Zoveel mogelijk gebruik te maken van bekers en broodtrommels om de
afvalberg te beperken. Afval (m.u.v. fruitafval) gaat weer in de tas mee
naar huis.
 Geen snoep, koeken en frisdrank mee te geven en een reële hoeveelheid.
Eten dat niet is opgegeten gaat weer mee naar huis. De leerkracht
stimuleert dat kinderen hun eten opeten.
 Een theedoek mee te geven in de tas, die dienst doet als placemat.
 Enkel een tas mee te geven voor het eten en het drinken.
 De bekers en bakjes te voorzien van naam.
En verder:
Stem de hoeveelheid van de lunch af op de behoefte van uw kind. Vraag uw kind
regelmatig of het voldoende mee krijgt, of dat er wat meer variatie moet worden
aangebracht.
Kinderen mogen niet eerder naar buiten als ze het eten op hebben. Ze blijven
allemaal tot 12.00 uur in de klas. De etenstijd houden we in de wenperiode voor
alle kinderen wat ruimer aan door iets eerder te beginnen.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u terecht bij de leerkracht.

Trakteren in het nieuwe schooljaar
Het is voor de kinderen altijd weer een feest om hun verjaardag te vieren op
school. Binnen de groep besteden we hier ook gepaste aandacht aan. We willen u
vragen gezonde traktaties mee te geven naar school. De teamleden werden de
afgelopen jaren ook niet vergeten door de kinderen. We waarderen dit enorm,
desondanks willen we u vragen geen extra traktatie meer mee te geven. De
teamleden dijen anders te veel uit… 
Dit schooljaar geven we geen kalenders meer mee. Op de website staan alle
belangrijke data. We houden deze kalender goed bij. De vakanties en vrije dagen
zijn in de schoolgids te vinden. Ook deze staat al enige tijd op de website.
www.bonifatiushb.nl

Stagiairs
Komend schooljaar krijgen we drie (mannelijke!) studenten van Saxion Enschede op
de donderdag en de vrijdag. Twee derdejaars en een vierdejaars. De vierdejaars
stagiaire gaat stage lopen in groep 7-8. In eerste instantie onder toezicht van juf
Annet en als hij mag starten met zijn LIO-stage gaat hij ook zelfstandig de groep
of een deel van de groep les geven.
De derdejaars stagiairs gaan naar groep 5 en groep 6.

Nieuwe BSO: Smallsteps Lijsterstraat start 28 augustus!!!
Per 28 augustus start een nieuwe BSO: Smallsteps Lijsterstraat. Het is lekker
dichtbij dus de kinderen kunnen via het schoolplein van school naar de BSO lopen.
Bij Smallsteps Lijsterstraat kan je kind voor en na school terecht. Ze bieden VSO
aan van 7.00 tot 8.30 uur en de BSO is van 14.15 tot 18.00 uur.
Bij de VSO kan je kind rustig de dag beginnen met een boekje of een spelletje.
Liever een balletje trappen voor de schooldag begint? Dat kan natuurlijk ook! Je
kind is voor schooltijd van harte welkom. En ze zorgen dat hij/zij op tijd in het
klaslokaal zit.
Na school kan je kind rustig even bijkomen van een drukke schooldag maar er zijn
ook allerlei activiteiten. Van sporten tot workshop. Op de buitenschoolse opvang van
Smallsteps is altijd iets leuks te doen. Kinderen kunnen na school ook spelen op de
speelplaats van de school en ze kunnen in de sporthal terecht als deze vrij is. En
als je samen lol hebt, vliegen de uren voorbij. "Kunnen wij samen een sporttoernooi
organiseren, een zomerfeest vieren of een dansvoorstelling geven? Echt wel! "
Geloven in de kracht van het kind”, noemt Smallsteps dat.
Met vriendelijke groet,
Monique Wijering
locatiemanager

M +31 (0)6 11539766
monique.wijering@smallsteps.nl

Tot maandagmorgen 28 augustus bij de
jaaropening in de gymzaal…
Wij staan weer klaar voor een nieuw schooljaar!
Team St. Bonifatiusschool

