Nieuwsbrief 26-9-2017

Beste ouder(s) verzorger(s),
De informatieavond is in alle groepen weer druk bezocht en we hebben positieve reacties gehad.
Veel ouders vonden het prettig om te horen wat de kinderen in de groepen aangeboden krijgen dit
schooljaar. Daarnaast was er ook gelegenheid tot een korte kennismaking met de groepsleerkracht.

We are happy!
In ons jaarplan hebben we opgenomen, dat we dit schooljaar een start willen maken met een
doorgaande lijn voor Engels van groep 1 t/m 8. Voor de implementatie hebben we een subsidie
aangevraagd. Afgelopen week hebben we gehoord, dat we deze subsidie ontvangen. Het geld
besteden we aan scholing van leerkrachten en aanschaf van materialen.

Het kamp van groep 8 is naar alle tevredenheid verlopen. De kinderen hebben drie dagen onder
prima weersomstandigheden genoten van allerlei leuke activiteiten in en om Goor. De sfeer was
voortreffelijk en dit merkten ook de leerkrachten, die donderdagavond de bonte avond bezochten.
Een mooie start van het laatste jaar op de basisschool!
Foto’s staan op www.bonifatiushb.nl

10 oktober Ouderavond “Cyberpesten de baas!”
Afgelopen week was het “de week tegen het pesten”. We hebben hier in de groepen aandacht aan
besteed. In preventieve zin proberen we het hele schooljaar aandacht te besteden aan het
voorkomen van pestgedrag. Vorig jaar hebben we het anti-pestprotocol herschreven. Mocht u dit
willen inzien, dan kunt u hiervoor terecht bij de anti-pestcoördinator Henriette Oldenkotte of bij
Miriam van der Heide.
Afgelopen week stond er een artikel in de Tubantia over vormen van pesten. Het gebeurt
tegenwoordig steeds meer via Social Media. Om hier als school en ouders handvatten voor te krijgen
is de ouderavond over “Cyberpesten de baas” georganiseerd. U heeft hierover in de vorige
nieuwsbrief het een en ander kunnen lezen. Veel ouders hebben zich al opgegeven. Komt u deze
avond ook? Geeft u zich dan op via directie@bonifatiushb.nl Ook andere verzorgers of de oppas van
uw kind kunnen zich hiervoor opgeven. Geef het door!

Beste vaders,
Wij van de ouder vereniging zijn op
zoek naar stoere mannelijke
versterking. De taken zullen in
onderling overleg verdeeld worden.
Denk hierbij aan tuinonderhoud,
klusjes in en om de school. Dit alles
om het ook voor uw kinderen de
schooltijd zo leuk mogelijk te maken.
Is uw interesse gewekt neem dan even
contact op met Marthijn Engbers.
0619807245.
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging Bonifatiusschool.

Denkt u aan:
 Het overmaken van de (vrijwillige) bijdrage voor de vergoeding van de pleinwacht? (zie
vorige nieuwsbrief) De meeste ouders hebben dit al gedaan, heel fijn!
 Woensdag 27 september ANWB Streetwise op school. In alle groepen besteden we aandacht
aan verkeerseducatie. Groep 1-2 in de speelzaal, groep 3-4 in de gymzaal, groep 5-6 in de
Weertseriet en groep 7-8 op het schoolplein. De kinderen komen deze ochtend gewoon op
school en de pauzetijden blijven hetzelfde. Groep 7-8 moet de fiets meenemen voor de
activiteit en de keuring.
 Staking donderdag 5 oktober, de kinderen zijn vrij.
 Voetbaltoernooi groep 7 en 8 woensdagmiddag 11 oktober bij de Greune
 Donderdag 23 november Schoolfotograaf op school

Traktaties, parkeren en afspraken
We zijn heel blij, dat we de eerste schoolweken veelal gezonde traktaties hebben gezien. En wat een
creativiteit! http://www.gezondtrakteren.nl/
Het parkeren gaat al veel beter, dikke duimen voor de chauffeurs. Het blijft onze aandacht houden.
Wilt u proberen afspraken voor dokter, tandarts en orthodontist na schooltijd te plannen?

Muziekles na schooltijd?

Blokfluitles
Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich vanaf nu aanmelden voor blokfluitles op school. Deze start
na de herfstvakantie en is op maandag van 14.30 uur t/m 15.00 uur gedurende 20 weken. Per week
kost dit €5,-. De aanschaf van de blokfluit kost ongeveer €12,- De lessen worden gegeven door Margo
Deterd Oude Weme. Mocht u vragen hebben over de blokfluitles, dan kunt u het beste met haar
contact opnemen. Ook als u uw kind wilt aanmelden!
Email: mvolmbroek@gmail.com
Telefoon: 0649728920 (voor 15.30 uur en na 20.30 uur)

School heeft een coördinerende functie en stelt ruimte beschikbaar. Voor alle naschoolse activiteiten
geldt dat deelname niet valt onder de verantwoordelijkheid van school.

