Nieuwsbrief 13-10-2017

Beste ouder(s) verzorger(s),
Welkom!
In groep 6 is F leur Pelle afgelopen week gestart. We wensen Fleur een fijne en leerzame
tijd op onze school.

Parkeren en Veiligheid
Afgelopen week heeft de gemeente verkeersborden geplaatst aan de Lijsterstraat, om
zichtbaar te maken dat daar niet geparkeerd mag worden. Het is deze week de “Week van
de Veiligheid”. We hopen dat we het hele jaar samen zorgen voor de veiligheid van alle
kinderen. Op dit moment zien we dat het parkeren volgens afspraak gaat. Een groot
compliment is hier op zijn plaats!

Middagpauze
Komende week evalueren de pleinwachten samen de middagpauze. Er gaat al veel goed en
het grote gros vindt het heerlijk om een half uur buiten te spelen. We willen dat dit voor alle
kinderen geldt. Daartoe hebben we duidelijke afspraken gemaakt met de kinderen over wat
wel en niet mag en we zorgen er met de pleinwachten voor, dat deze afspraken nagekomen
worden. Ook hebben we wat materialen aangeschaft voor de kinderen, bijvoorbeeld zachte
frisbees.
Natuurlijk gebeurt er ook wel eens iets, dat tegen de regels in gaat. Hierover gaan we altijd
in gesprek met de kinderen. Als het van belang is, delen we dit direct met de pleinwachten
en/ of groepsleerkrachten.
We vinden het heel belangrijk dat de kinderen zelf aangeven naar andere kinderen als ze iets
niet prettig vinden. Dit leren we ze ook in de klas. Komen ze er zelf of samen niet uit, dan
zoeken ze een pleinwacht op. Na de pauze vindt er regelmatig een korte evaluatie plaats in
de klas.

Tienminutengesprekken
Na de herfstvakantie vinden op 7 en 9 november vanaf 15.00 uur de oudergesprekken
plaats. Wilt u doorgeven aan de groepsleerkracht vanaf hoe laat u zou kunnen? Ook als u op
een van beide dagen niet kunt, vragen we u dit z.s.m. kenbaar te maken via de mail. Achteraf
wijzigen blijkt altijd lastig en volgende week maken we het rooster.
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De eerste gesprekken in november gaan voornamelijk over het welbevinden van uw kind.
We geven dit jaar voor het eerst een vragenlijst mee met de uitnodiging, waarop vragen
staan die over het welbevinden van uw kind gaan. Wilt u deze ingevulde lijst meebrengen
naar het gesprek?

Staking
Op vijf oktober bleef de deur van onze school gesloten, net als van vele andere scholen in
het land. Een deel van het team is naar een bijeenkomst in Wehl geweest en we hopen met
alle andere scholen een signaal te hebben afgegeven naar Den Haag. Op dit moment wordt
het primair onderwijs wel extra middelen toegezegd. Echter is dit niet toereikend en PO
inactie kondigt al weer nieuwe stakingen aan in november. We houden u op de hoogte!

Studieavond team
Afgelopen week hebben we met het team een avond gewerkt aan punten uit ons jaarplan.
We hebben eerst gezamenlijk input geleverd voor het Strategisch Beleidsplan van Keender
voor 2018-2022. Een mooie proces met een prima resultaat. Alle scholen binnen de stichting
leveren dit aan en zo wordt vanaf de werkvloer voeding geleverd aan het uiteindelijke plan.
Vervolgens zijn we in bouwen uiteen gegaan en hebben we inhoudelijk gesproken over
Begrijpend Luisteren en Wereldoriëntatie. Deze avond heeft ons weer het nodige

opgeleverd. De eerstvolgende studiedag is op 6 december. Op deze dag hebben alle
kinderen vrij!

Ouderavond “Cyberpesten de baas”
Wie dinsdagavond 10 oktober niet aanwezig was bij de ouderavond over Positief opvoeden
in Social Media, heeft iets gemist! Niels Baas nam op eigen wijze ouders en leerkrachten
mee in de onlinewereld. Ook vertelde hij over (cyber-)pesten en wat je als ouder/
leerkracht kunt doen. Belangrijk is dat je interesse toont in wat je kind doet, regels stelt en
meekijkt. Niels is oprichter van Cyberpesten de Baas en is tevens onderzoeker aan de Universiteit
Twente. Niels adviseert scholen, hulpinstanties, politie en overheid en spreekt internationaal voor
organisaties als de Verenigde Naties. Voor meer info zie www.facebook.com/cyberpestendebaas
en www.cyberpestendebaas.nl
Samen de online wereld verkennen: een reisgids voor in de klas en thuis:
http://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/samen-de-online-wereld-verkennen-pica
Niels was onder andere te zien in:
Klokhuis serie over pesten:
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3052/Wat%20kun%20je%20tegen%20pesten%20doen%3F
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3053/Cyberpesten
Zapp Weekjournaal:
http://www.npo.nl/zapp-weekjournaal/15-02-2015/POW_00943208

Deze week hebben onze kinderen van groep 7 en groep 8 meegedaan aan het
voetbaltoernooi voor scholen in de gemeente Haaksbergen. Er werd sportief gespeeld op
de velden van de Bon Boys. De finale hebben we niet bereikt, maar wel met volle inzet
gespeeld samen. Coaches, scheidrechters, organisatie en supporters willen we hartelijk
danken voor hun inzet!

Nieuwe leden MR (oudergeleding)
Kim Terhurne (moeder van Manon groep 2) en Samantha Notenboom (moeder van Dex
groep 4) zitten sinds dit schooljaar in de Medezeggenschapsraad van onze school. De MR
bestaat verder uit Marie-Louise Waanders en Gerda ten Beitel. Het nieuwe mailadres is:
mrbonifatiushb@gmail.com

Aandacht voor talentontwikkeling
Op onze school proberen wij kinderen optimale mogelijkheden te bieden om hun talenten te
ontwikkelen. Vorig schooljaar zijn wij gestart met een talentenklas. Dit jaar krijgt de
talentenklas een vervolg. Na de evaluatie hebben we een nieuwe opzet gemaakt. We
werken dit jaar in twee blokken. Het eerste blok start na de herfstvakantie en eindigt na het
eerste rapport. Het tweede blok start begin maart en eindigt aan het einde van het
schooljaar.
Als aanvulling op het aanbod in de groep gaan wij met andere materialen aan de slag,
waarbij de kinderen uitgedaagd worden om oplossingsgericht te denken.
Samenwerkingsvaardigheden en doorzettingsvermogen spelen hierbij een cruciale rol.
Groep 3 t/m 5 krijgt iedere dinsdagochtend les van juf Rina.
Groep 6 t/m 8 krijgt iedere vrijdagmiddag les van juf Annet.
In overleg met de leerkracht en intern begeleider worden de groepjes samengesteld.
Ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden persoonlijk op de hoogte
gesteld.
De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zullen hun resultaten presenteren in de
eigen groep, waardoor de rest van de groep hier ook bij betrokken wordt.

Eerste Heilige communie
Op de zondagen 15 en 22 april 2018 vinden de vieringen van de Eerste Heilige Communie
plaats in de Franciscusparochie. Aan deze vieringen gaat het project ‘Over de drempel.
Leven in het spoor van Jezus’ vooraf. De voorbereiding van dit nieuwe project begint eind
oktober met een ouderavond. Het project zal een afwisselend en inspirerend gebeuren
worden voor kinderen en ouders. Ook niet-katholieke kinderen en kinderen uit groepen
hoger dan groep 4 zijn welkom om deel te nemen. Kinderen kunnen aan het project
meedoen, als één van de ouders op de startavond aanwezig is en een hulptaak op zich
neemt. Uitgebreide informatie vindt u onder de rubriek ‘Sacramenten/Eerste heilige
Communie’ op www.franciscusparochie.nl.
Aanmelden vóór 30 oktober
Wij verzoeken u als u en uw kind mee willen doen, u aan te melden via het
aanmeldingsformulier op onze website www.franciscusparochie.nl via de pagina van de
Eerste heilige Communie of per mail: EHC@franciscusparochie.nl . U kunt daarbij ook
aangeven of u in de stuurgroep zitting wil nemen.
Pastor Margot

Dansworkshops
Hallo Allemaal,
Hierbij zal ik me even voorstellen, Mijn naam is Esmee Cornet, ik ben professioneel danser
en momenteel werkzaam als danser in de Musical The Lion King. Ik kom zelf uit Haaksbergen
en heb altijd al als droom gehad ooit terug te komen en hier een dansschool te starten.
Afgelopen zomer ben ik hier aan begonnen en mijn dansschool de Esmee Dance Academy
genoemd, omdat ik wil staan voor kwaliteit en kinderen echt de mogelijkheid te bieden om
door te kunnen groeien.
Vorige week maandag was is bij jullie op de Bonifatiusschool om te kijken of er
mogelijkheden waren voor workshops en ontstond al pratend het idee om bezig te gaan met
de naschoolse opvang, met name onder/middenbouw.
Dit is mijn plan:
Ik zou voor de kinderen van de onder/middenbouw 3 lessen willen opzetten waarin een
korte basischoreografie wordt aangeleerd, die ze natuurlijk aan het einde van de laatste les
aan de ouders/verzorgers mogen laten zien.
Bij voldoende deelname wil ik beginnen op 20 november.
De les zal dan beginnen om 15.00 uur in de gymzaal van school.
De kosten voor deelname is €20,00 euro voor drie lessen
Betaling: contant in een envelop meegeven met de gegevens van het deelnemende kind.
Deze lessen vinden plaats onder mijn verantwoordelijkheid /verzekering is geregeld onder
de aansprakelijkheidsverzekering van Esmee Dance Academy
Aanmelden kan: esmeecornet@gmail.com o.v.v. dansworkshop Bonifatiusschool

Denkt u nog even aan:



Overmaken vergoeding pleinwachten (€5,- per kind/ per jaar)
Aanmelden KIES-programma voor kinderen van gescheiden ouders

